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1

Aanbieding

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van stichting Lima. Dit wordt u aangeboden door de bestuurder van
stichting Lima.
In dit jaarverslag 2015 wordt vanuit de kernwaarde openheid, invulling gegeven aan de verticale en
horizontale verantwoordingsplicht. Beide zijn ingebed in de richtlijnen van de Raad voor de
Jaarverslaggeving (RJ 660) die verder richting geven aan de inhoud van het jaarverslag.
Dit rapport bevat de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. Hierin
zijn naast de balans per 31 december 2015 en de exploitatierekening over de periode 1 januari 2015
tot en met 31 december 2015, de specificaties en toelichtingen hierop opgenomen. Het rapport inzake
de jaarrekening maakt onderdeel uit van het jaarverslag.
In het bestuursverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid.
De jaarrekening en het bestuursverslag zijn samengesteld met inachtneming van de richtlijnen zoals
deze voor het gehele onderwijs zijn opgenomen in de RJ 660 en RJ 400. Deze richtlijnen geven
aanknopingspunten voor de indeling van dit verslag
Het bestuursverslag vormt een belangrijk middel om het functioneren en het beleid van het bevoegd
gezag en de scholen zowel verticaal als horizontaal te verantwoorden, enerzijds naar het Ministerie
van OC&W, anderzijds naar de omgeving, ouders, personeel, leerlingen, maar ook aanverwante
organisaties.

2

Organisatie

2.1
2.1.1

Organisatiestructuur
Juridische structuur

Sinds 1 januari 1998 bestaat de stichting LIMA voor Katholiek Basis en Speciaal Onderwijs. Daarvoor
bestonden al rechtsvoorgangers onder andere namen. Op 16 december 2002 is deze naam veranderd
in de stichting LIMA voor Katholiek Primair Onderwijs in Lichtenvoorde en Mariënvelde. Dit gebeurde
bij gelegenheid van de wijziging van de statuten. Onder het bestuur vallen 11 Katholieke scholen,
waaronder één school voor speciaal basisonderwijs (SBO).
2.1.2 Bestuursmodel en besturingsfilosofie
Stichting LIMA wordt bestuurd volgens het bestuursmodel met een Raad van Toezicht en een College
van bestuur. Er is gekozen voor een organieke scheiding tussen besturen en toezicht houden (two
tiermodel).
De belangrijkste uitgangspunten voor de besturingsfilosofie zijn “resultaatverantwoordelijkheid” en
“een platte organisatie”. Deze uitgangspunten gelden de gehele organisatie, voor alle lagen. Dit
betekent dat de LIMA -organisatie, en dus de mensen daarbinnen, wordt bestuurd vanuit de filosofie
dat we werken met professionals. Onderwijsprofessionals die uitstekend in staat zijn vorm en inhoud
te geven aan het onderwijs zoals beschreven in de missie van de organisatie. Professionele
schooldirecteuren die in staat zijn de benodigde randvoorwaarden te creëren en de missie en visie
van de organisatie te verwoorden en te vertalen in concrete doelstellingen en de medewerkers te
stimuleren om deze te realiseren. Een professioneel bestuurder die zich bewust is van zijn rol in de
organisatie. De raad van toezicht spreekt de bestuurder aan op de resultaten en wil –in zijn rol van
sparringpartner- graag adviseren over de inhoud van de te bereiken resultaten. De raad van toezicht
stelt zich daarbij nadrukkelijk op als klankbord en adviseur, steun en toeverlaat voor de bestuurder,
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zonder daarbij in zijn plaats te willen treden. De raad van toezicht verlangt daarbij van de
bestuurder een proactieve en initiërende houding.
2.1.3. Organogram
Stichting Lima kent het volgende organogram:
Voorzitter
College van
Bestuur

Raad van
Toezicht

MR

Voorzitter
College van
Bestuur

Directie
school

Directieberaad

GMR

Directeuren

Verklaring lijnen en pijlen:
Communicatie
Aansturing
2.1.3

Bestuur, management en ondersteuning

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

A.L.M. van den Heuvel
Voorzitter

P.A.J. Hanselman

C.J.M. Onstenk-Harbers

Ir. H.W. Gerrits

J.M. de Jong
College van Bestuur
Het College van Bestuur is de eigenaar van de door de organisatie te behalen doelen. De voorzitter
legt verantwoording af over zijn handelen aan de RvT door middel van managementrapportages die
periodiek verschijnen.
College van bestuur

A.G. Lentfert, voorzitter
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Bestuursbureau
Het Bestuursbureau kent de volgende bezetting:

A.G. Lentfert, Bestuurder

R.J.W.B. Roerdink, assistent hoofd administratie en secretariaat;

E.J.W.M. Bussmann, beleidsmedewerker;

S.A. Stoverink, administratief medewerker.

J.L.M. Lavalaye, beleidsmedewerker beheer (tevens leerkracht Pastoor van Ars)
Ondersteuning
Ter ondersteuning van het College van Bestuur werden in 2015, naast eigen administratie/secretariaat,
diensten ingekocht bij een extern advies- en dienstverleningsbureau. Van hieruit wordt zorg gedragen
voor de verwerking van de salaris- en personeelsadministratie. Het extern advies- en
dienstverleningsbureau is in 2015 tevens verantwoordelijk geweest voor een adequate financiële
administratie, ondersteuning op het gebied van formatie en financiën en gaf desgewenst advies.
2.1.4

De directeuren en de scholen

Stichting Lima is een onderwijsorganisatie van tien basisscholen en een speciale basisschool. Ongeveer
tweeduizend leerlingen vinden dagelijks hun weg naar onze scholen. De volgende R.K. basisscholen
en speciale basisschool maken onderdeel uit van stichting Lima:

03UN R.K. Basisschool Antonius Lievelde
Mevr. W.H.P. van der Burg

05HW R.K. Basisschool St. Jozef Zieuwent
Dhr. A.B.M. Wassink

06ZO R.K. Basisschool Antonius Vragender
Mevr. M.A.B. Veldhuizen - Helmer

07BK R.K. Basisschool Canisius
Dhr. J.A.G.I. Janssen

08NH R.K. Basisschool De Regenboog
Dhr. J.B.A. Kienhuis

08RR R.K. Basisschool St. Theresia
Mevr. I.C.M. Hartman - Luijnenburg

09MG R.K. Basisschool Frans ten Bosch
Dhr. J.A.M. Niesink

10HC R.K. Basisschool Pastoor van Ars
Dhr. J.A.G.I. Janssen

10XV R.K. Basisschool St. Jozef Lichtenvoorde
Mevr. H.M.A.E. Duin - van der Haar

11LO R.K. Basisschool St. Joris
Mevr. H.M.A.E. Duin - van der Haar

14VP SBO-school St. Ludgerus
Dhr. W.A.J. van der Zanden
2.2

Missie en visie

Missie
Stichting LIMA biedt goed en passend
onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd in
Lichtenvoorde, Harreveld, Lievelde, Mariënvelde, Vragender en Zieuwent.
Wij staan ervoor dat
kinderen een goede bagage meekrijgen voor de toekomst: sociaal, competent, autonoom
de talenten van kinderen optimaal worden ontwikkeld en benut
de basis gelegd wordt voor een leven lang leren
kinderen met plezier naar school gaan
Visie:

Hier wordt op de volgende manier vorm aan gegeven:
LIMA is: je hoort er bij
Iedereen is welkom. Iedereen mag er zijn en is de moeite waard. Iedereen wordt met respect
behandeld. Iedereen is van betekenis voor zijn groep. Wij zijn gericht op groei en ontwikkeling.
Wij luisteren naar elkaar. Wij onderkennen de gevoelens en behoeften van anderen.
6
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LIMA is: het beste uit jezelf halen
Wij leren van en met elkaar. Wij vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig. Wij stimuleren en
complimenteren elkaar. Wij doen ons best om optimaal te presteren zowel individueel als
groepsgewijs. Wij zijn kwaliteitsgericht en stellen hoge eisen.
LIMA is: Je eigen keuzes kunnen maken
Iedereen is zelf het beginpunt van zijn eigen bestaan. Iedereen draagt verantwoordelijkheid voor
zichzelf. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op een open en heldere manier. We krijgen de
ruimte om verschillend van elkaar te mogen zijn maar we erkennen tegelijkertijd dat we deel
uitmaken van een geheel. Wij respecteren afspraken en regels.
LIMA is: vertrouwen
Wij hebben een positieve levenshouding en hebben vertrouwen in elkaar en in de toekomst. Wij
hebben hoge verwachtingen van mensen. Wij bieden mensen nieuwe kansen en nieuwe
uitdagingen. Wij hebben vertrouwen dat mensen meer kunnen dan ze zelf weten.
LIMA is: ondersteunend
Wij voelen ons verantwoordelijk voor elkaar. Wij hebben zorg voor elkaar. Vooral voor diegenen
die die zorg en aandacht extra nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen.
LIMA is: uitdagend
Wij treden de wereld tegemoet met verwondering. Voor ons is niet alles vanzelfsprekend. Wij laten
ons graag verrassen door nieuwe initiatieven. Wij zijn een tikkeltje eigenzinnig. Wij stellen ons
onafhankelijk en autonoom op ten opzichte van maatschappelijke ontwikkelingen. Wij zijn steeds
op zoek naar balans in onszelf en in onze relatie tot de maatschappij.
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2.3

Doelstellingen

De maatschappelijke doelstellingen van stichting Lima zijn terug te vinden bij de statuten art. 2 lid 1
t/m 4:
 de stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel de bevordering van primair onderwijs in Oost
Gelre;
 de stichting beoogt het onderwijs te doen geven in de geest van de katholieke kerk. Zij wil daarbij
handelen volgens de algemene regelingen betreffende het katholiek onderwijs, die op grond van
het gezamenlijk overleg in de Nederlandse Katholieke Schoolraad zijn vastgesteld, alsmede
handelen volgens het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs;
 de stichting streeft ernaar het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de
bevolking van de gemeente Oost Gelre;
 de stichting streeft ernaar dat in alle kerkdorpen onderwijs wordt gewaarborgd.
2.4

Medezeggenschap

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De voorzitter van het College van bestuur heeft regelmatig overleg gevoerd met (de voorzitter van)
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd
zijn. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad toetst de door het College van bestuur
aangereikte beleidsvoornemens en rapportages en kan op eigen initiatief voorstellen voor beleid
aangeven. Een aantal werkgroepen binnen de GMR, zoals de werkgroep “formatieplan” en de
werkgroep “gesprekkencyclus” heeft daarnaast nog overleg gevoerd over specifieke onderwerpen met
het CvB en/of de beleidsmedewerker binnen de stichting.
In 2015 heeft de GMR ingestemd met de volgende (beleids-)documenten
Protocol medicijngebruik en medisch handelen
Formulier eindgesprek invaller (kortdurend)
Procedure naar een competente LIMA-medewerker
Regeling reiskostenvergoeding
Eigen Risicodragerschap (ERD) vervanging
CAO: overlegmodel
Mobiliteitsbeleid: vrijwillige mobiliteit
Beleid (hoog)begaafdheid Stichting LIMA
Formatieplan
Medezeggenschapsraad
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad, bestaande uit personeelsleden en ouders. De
directeur van de school is door de voorzitter van het College van Bestuur gemandateerd om op
schoolniveau overleg te voeren met de medezeggenschapsraad van de school.
2.5

Interne beheersing en toezicht

Binnen de gekozen organisatiestructuur en beleidscyclus vormen de onderdelen van planning en
control (het schoolplan – jaarplan – begroting – managementrapportages – meerjaren begrotingen)
de belangrijkste instrumenten voor interne beheersing van de organisatie.
Stichting Lima heeft een aantal managementtools ingevoerd binnen hun planning & controlcyclus,
waarmee zij de beoogde formatieve, personele en financiële doelen kunnen monitoren. Het opstellen
van deze managementtools zijn (deels) uitbesteed aan een extern advies- en dienstverleningsbureau.
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Voor aanvang van het kalenderjaar wordt een financiële kalenderjaarbegroting opgesteld, waarin de
doelstellingen financieel zijn vertaald. Hiernaast wordt vóór aanvang van het schooljaar een
formatieplan opgesteld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde allocatiemodel, waarin
per school de formatieplaatsbudgetten staan vermeld (FPE’s).
Stichting Lima maakt in hun planning & control cyclus gebruik van tussentijdse rapportages. Per
kwartaal wordt een financiële managementrapportage opgesteld, waarin de realisatiecijfers worden
afgezet tegen de vastgestelde begroting. Inzicht wordt verschaft door gebruikmaking van grafische
weergaven, kengetallen en analyses. De basis voor de rapportage wordt gevormd door de financiële
administratie van het extern advies- en dienstverleningsbureau. Hiernaast wordt per kwartaal de
realisatie in fte en FPE afgezet tegenover het vastgestelde allocatiemodel.
Op het gebied van ziekteverzuim beschikt stichting Lima over actuele cijfers (op stichtingsniveau en
op schoolniveau) die tot september 2015 via de systemen van het extern advies- en
dienstverleningsbureau te raadplegen zijn.
Hiernaast wordt jaarlijkse een meerjaren personele begroting, meerjaren investeringsbegroting en een
meerjaren integrale begroting opgesteld cq geactualiseerd aan de hand van de op dat moment meest
actuele personele bekostiging, personele bezetting, jaarrekeningcijfers en leerlingenprognoses.
Na afloop van het kalenderjaar wordt een jaarverslag (waaronder de jaarrekening en bestuursverslag)
opgesteld, waarin een analyse wordt gegeven van de verschillen tussen de uiteindelijke
realisatiecijfers, de begroting en de cijfers van het voorafgaande kalenderjaar. Tevens wordt een
sociaal jaarverslag over het verstreken kalenderjaar opgesteld.
2.6

Overige organisatorische zaken

Zorg

Het nieuwe samenwerkingsverband Passend Onderwijs heeft in 2015 verder vorm gekregen en is sinds
1 augustus 2014 operationeel. De structuur staat beschreven in het ondersteuningsplan. Binnen de
stichting is er een werkgroep werkzaam die voorstellen doet over de wijze waarop de verdeling van
de gelden en de personele inzet georganiseerd gaat worden.
Binnen het fusietraject is er tevens een werkgroep actief die werkt aan de realisatie van een “zorgloket”
De kwaliteitskring IB bestaat uit de 11 interne begeleiders van de aangesloten scholen.
ICT
De ICT-kring is georganiseerd binnen stichting Lima.
De kring bestaat uit de ICT coördinatoren van de scholen en wordt aangestuurd door twee
bovenschoolse ICT-ers.
De ICT-kring is op dit moment bezig met de ontwikkeling van een nieuw beleidsdocument ICT. Tevens
zijn er met scholen afspraken gemaakt om meer inzicht te krijgen in de substantiële toename van de
ICT kosten. Vooral de kosten van de licenties m.b.t. de onderwijsmethodes zijn zorgelijk.
Binnen het fusietraject hebben ook de Bict'ers elkaar “gevonden”. Daarnaast zijn er gezamenlijke ICT
-dagen (Parnassys: Integraal & ZIEN!) georganiseerd met de directeuren van de drie stichtingen.
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3
3.1

Onderwijs
Onderwijskundige doelstellingen

Leerlingen die een school van stichting Lima hebben doorlopen hebben de basis gelegd voor een goed
functioneren als burger. Dit houdt onder meer in:
 leerlingen bezitten de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de overstap te maken naar
voortgezet onderwijs dat past bij hun capaciteiten;
 leerlingen kennen de waarden en normen die behoren bij de katholieke identiteit;
 leerlingen kijken terug op een plezierige schooltijd.
3.2

Leerlingen

De ontwikkeling van de aantallen leerlingen per school op de teldatum 1 oktober is vanaf 2014
weergegeven in de volgende tabel.
In de onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen opgenomen vanaf de
teldatum 1 oktober 2014 tot en met 1 oktober 2019. Voor de komende jaren is een (forse) daling van
het leerlingaantal geprognosticeerd. Het totaal aantal leerlingen van de stichting zal in de periode van
schooljaar 2015/2016 tot en met schooljaar 2019/2020 dalen met naar verwachting 411 leerlingen.
* Leerlingprognose op basis van de gemeentelijke prognose van geboortecijfers en de actuele leerling
populatie in Parnassys v.w.b. de opbouw op 1 oktober 2015, de instroom in de ob. en de uitstroom in
de bb.
Naam school
Antonius - L

2014
98

2015
95

2016
93

2017
83

2018
88

St. Josef - Z

234

210

196

176

152

St. Canisius

87

88

82

76

82

Antonius - V
De Regenboog

99

87

79

76

2019
86

142

71

67
79

153

147

140

139

132

130

F. ten Bosch

185

182

168

163

153

146

St. Jozef - L

196

189

178

174

168

164

St. Theresia
P. van Ars
St. Joris

St. Ludgerus (SBO)
totaal
toe-/afname

100

192

273

80

94

178
271
75

93

174
261
75

96

170
254
75

90

87

172

164

243

240

75

75

1697

1616

1539

1482

1426

1380

-99

-81

-77

-57

-56

-46

De leerlingaantallen zullen de komende jaren verder afnemen. Deze teruggang in leerlingen zal wat
betreft personele samenstelling (deels) worden gecompenseerd door natuurlijk verloop. In principe
zullen in de komende jaren geen vacatures ontstaan.
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3.3

Onderwijsprestaties

Inspectie van het onderwijs
Voor alle scholen geldt toezicht vanuit de Inspectie van Onderwijs conform het basisarrangement, de
eindopbrengsten van deze scholen voldoen aan de verwachtingen. Deze basisscholen hebben het
vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen
verder toezicht plaats. De Inspectie heeft dan geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen
zijn in de kwaliteit van het onderwijs.
Stichting LIMA kent geen, door de inspectie aangewezen, “zwakke scholen”. In het jaarlijkse gesprek
met de bestuurder gaf de inspecteur aan dat er bij de stichting sprake is van een “gezonde” organisatie
zowel op het gebied van het onderwijs als op het gebied van de bedrijfsvoering.
Aan de
verbeterpunten, die door de inspectie op de scholen zijn geconstateerd, wordt gewerkt door middel
van de inzet van zowel interne als externe expertise. Tevens zijn er enkele personele veranderingen
doorgevoerd.
3.4

Voorschoolse, tussentijdse en naschoolse opvang

Visie
Gezien de situering van de Lima-scholen in Oost Gelre kun je spreken van wijkscholen. De scholen
kunnen een meerwaarde zijn van de wijk (het dorp) waarin ze liggen. Hier wordt concreet vorm aan
gegeven door:

het creëren van een voorziening voor buitenschoolse opvang;

het samenwerken met voorzieningen in de wijk, bijv. speeltuinvereniging.
Tussenschoolse opvang
Vanaf schooljaar 2015-2016 werken alle LIMA -scholen volgens het zogenaamde continurooster. De
keuze voor het continurooster is tot stand gekomen in nauw overleg met alle betrokkenen en blijkt
te voorzien in de behoefte van ouders. Met de invoering van het continurooster komt de
“tussenschoolse opvang” te vervallen. De verkorte middagpauze vindt plaats onder
verantwoordelijkheid van de leerkracht.
Buitenschoolse opvang (voorschools en naschools)
Op alle scholen van stichting Lima is buitenschoolse opvang geregeld. De Stichting Humanitas
Kinderopvang en Kindercentrum ‘De Knuffel’ organiseren en verzorgen de buitenschoolse opvang.
Omdat de overheidssubsidies en belastingvoordelen voor ouders zijn afgenomen is de vraag naar BSO
gedaald. Dit betekent dat er nog slechts enkele scholen zijn waar een BSO locatie in de school aanwezig
is. Hiervan maken ook de leerlingen van de overige scholen gebruik. Stichting Humanitas heeft in
samenwerking met de Lichtenvoordse tafeltennisvereniging een locatie geopend speciaal gericht op
de oudere basisschoolleerling. In 2015 heeft Stichting Bambi in de Frans ten Boschschool, een nieuwe
voorziening voor kinderopvang geopend waarbij ook ruimte wordt geboden aan BSO.
Klachtenregeling en -procedure
Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van leerlingen, het beoordelen van leerlingen,
de inrichting van de schoolorganisatie, discriminerend gedrag, geweld en pesten. Gewoonlijk zullen de
meeste klachten in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Indien dit niet lukt, kan nader
overleg met de directeur plaatsvinden. Pas wanneer deze afhandeling niet naar tevredenheid
geschiedt, kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling. Elke school kent twee
vertrouwenscontactpersonen die een adviserende rol vervullen. Zij kunnen tevens doorverwijzen naar
de onafhankelijke vertrouwenspersoon van stichting Lima. Deze onafhankelijke vertrouwenspersoon
begeleidt desgewenst bij een verdere procedure. Er is een klachtenregeling voor ouders en leerlingen.
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3.5

Overige onderwijskundige zaken

LIMA scholen staan dicht bij (de mensen in) de omgeving. Door de unieke ligging van onze scholen
(in de kerkdorpen en dorpswijken) ligt hier een uitdaging om de wereld thuis en op school met elkaar
te verbinden en te versterken. Wij zijn bij elkaar betrokken.
Stichting LIMA is een lerende organisatie waar zowel kinderen als volwassenen in staat worden gesteld
om te leren. Dit leren is gebaseerd op de drie pijlers van adaptief onderwijs: competentie, relatie en
autonomie.
Bij stichting LIMA staat de mens centraal:
De mens als individu met zijn sterke en minder sterke kanten
De hele mens: hoofd, hart en handen
Alle mensen: leerlingen, ouders, medewerkers (directie, leerkrachten en (onderwijs)
ondersteunende medewerkers) en de omgeving.
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4
4.1

Personeel en formatie
Visie ten aanzien van personeelsbeleid



Je hoort er bij: we komen tegemoet aan de behoefte van medewerkers om erbij te horen. Binnen
stichting LIMA doet elke medewerker er toe. Iedereen heeft zijn eigenheid en levert zijn bijdrage
naar beste kunnen. Wij werken aan verbondenheid met Stichting LIMA als geheel maar vinden het
eveneens van belang dat mensen zich thuis voelen binnen de locatie waar zij werken. Daarom
wordt interne mobiliteit gestimuleerd en wordt het leren van en met elkaar georganiseerd.



Het beste uit jezelf halen: we komen tegemoet aan de behoefte van medewerkers om zich te
ontwikkelen. Wij werken aan een professionele cultuur waarin leren van en met elkaar
vanzelfsprekend is. Wij onderkennen de individuele leer- en ontwikkelbehoeften van medewerkers
en faciliteren zoveel mogelijk.



Je eigen keuzes kunnen maken: we komen tegemoet aan de behoefte van medewerkers om
zelfsturend te zijn in de uitvoering van hun werk en om invloed daarop te hebben. De school is
bij uitstek de plek waar medewerkers meer zeggenschap over en invloed op de eigen
werkomgeving, werkinvulling, taakverdeling en werkbelasting kunnen realiseren. Daarbij hoort dat
zij verantwoording afleggen over het werk dat hen is opgedragen. Voor elke medewerker is
duidelijk wat er van hem/haar wordt verwacht. Tevens krijgt elke medewerker te horen hoe
zijn/haar functioneren wordt gewaardeerd en beoordeeld.



Vertrouwen: vertrouwen is bij stichting LIMA een leidend principe bij de samenwerking. Wij
onderkennen dat er verschillen zijn in individuele behoeften, mogelijkheden en bijdragen. Binnen
LIMA wordt er gedifferentieerd tussen medewerkers.



Ondersteunen: we worden gewaardeerd om wat we kunnen. Het hoofd boven het maaiveld
uitsteken mag. Stichting LIMA onderkent dat het voorkomt dat medewerkers niet helemaal voldoen
aan de eisen die hem/haar worden gesteld. Medewerkers mogen dan rekenen op hulp, steun en
collegialiteit. We onderkennen dat er fouten worden gemaakt en we streven ernaar dat we ervan
leren.



Uitdagen: Binnen stichting LIMA gaan we ervan uit dat medewerkers continu uitdagingen aan
zichzelf stellen en dat zij zich blijvend ontwikkelen. Stichting LIMA wil medewerkers faciliteren bij
deze opgave ten behoeve van een succesvolle onderwijscarrière.

4.2

Doel personeelsbeleid

Het doel van het personeelsbeleid van stichting Lima is terug te vinden bij de statuten artikel 14 lid 1
en 2:
 bij de benoeming van het aan haar scholen te verbinden personeel zal de stichting zich ervan
verzekeren, dat het personeel de grondslag van de stichting onderschrijft en loyaal zal meewerken
aan de doelstellingen van de school, zoals die in het schoolplan, mede ten aanzien van de
katholieke identiteit zijn omschreven.
 doel is dat aan de onderwijskundige doelen zowel op Lima-niveau als op schoolniveau kan worden
voldaan.
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4.3

Taken en bevoegdheden

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en het College van
Bestuur zijn vastgelegd in;
1. Reglement College van Bestuur
2. Reglement Raad van Toezicht
3. Managementstatuut
De taken en bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de voorzitter van het college van bestuur
en de schooldirecties zijn vastgelegd;
1. Reglement College van Bestuur
2. Reglement directieberaad
De taken en verantwoordelijkheden van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel zijn
vastgelegd in rolprofielen en functiebeschrijvingen.
4.4

Aantrekkelijk werkgeverschap

Stichting Lima wil een aantrekkelijke werkgever zijn. Onderstaande zaken zijn hierbij van belang:
 jonge beginnende leerkrachten vinden en binden. De concurrentiepositie ten opzichte van andere
onderwijsinstellingen en andere arbeidsmarktsectoren moet worden verbeterd;
 oudere werknemers binden en boeien;
 tegemoet komen aan de ontwikkelbehoeften van alle personeel;
 door in te spelen op de ontwikkelingen, zoals passend onderwijs, wordt er in toenemende mate
een beroep gedaan op de deskundigheid van de leraren.
Daarom is het nodig het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken. Het beroep van leraar moet
financieel op waarde worden geschat. Maar er zijn ook niet financiële prikkels nodig om het beroep
meer aantrekkingskracht te geven. De maatschappelijke ontwikkelingen zoals de financiële crisis
dragen bij aan onrust binnen het onderwijs in Nederland. Ook binnen Stichting Lima wordt onderkent
en ervaren dat de baanzekerheid nadrukkelijk ter discussie staat. In 2015 zijn geen ontslagen gevallen.
Dit werd veroorzaakt door de positieve effecten van het flankerend beleid.
Handelingsruimte, tijd en geld voor professionele ontwikkeling en carrièremogelijkheden binnen het
primaire proces maken het aantrekkelijker om in het onderwijs te komen en te blijven werken.
Daarom zullen we de komende tijd maatregelen nemen op het gebied van:
Loopbaan en mobiliteit
Mobiliteit en loopbaanperspectief hangen nauw samen: hoe meer mobiliteit in een sector, hoe meer
loopbaanperspectief, hoe actiever de mensen zich inzetten voor hun loopbaan. Mobiliteit vergroot de
dynamiek en de veranderingsbereidheid in een organisatie. Loopbaanperspectief leidt tot een
ondernemende houding. We kunnen constateren dat mobiliteit steeds meer gedragen wordt binnen de
stichting. De invulling van de formatie blijkt ieder jaar weer een ingewikkelde puzzel. Over het
algemeen kan worden gesteld dat er wat de mobiliteit betreft steeds meer tevredenheid heerst bij
zowel de scholen als de medewerkers. Tevens zijn er in 2015 diverse workshops georganiseerd waarin
LIMA medewerkers zich, onder leiding van een deskundige, konden oriënteren op hun loopbaan. Deze
workshops werden georganiseerd in samenwerking met een loopbaanadviesbureau.
De professional centraal
Professionals vragen meer ruimte voor de uitoefening van hun beroep, waarbij zij van de
leidinggevenden vooral een stimulerende en faciliterende opstelling verlangen. Stichting Lima
verwacht in dit kader een stimulerend effect van “opleiden in de school” op de personeelsontwikkeling,
de schoolontwikkeling en de kennisontwikkeling. Momenteel kent de stichting 3 opleidingsscholen. Een
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van deze scholen is tevens kartrekker van het onderdeel “leesbeleving” in het subsidietraject
“versterken samenwerking lerareninstituut en scholen”(VSLS).
Ook bestuurlijk is de stichting nadrukkelijker betrokken geraakt bij het project opleiden in de school.
Sinds 2014 heeft de bestuurder zitting genomen in het van bestuur OIS van Iselinge Hogeschool
(PABO).
Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid
In onderwijsorganisaties, waar het personeel het grootste deel van het kapitaal vormt, is de kennis en
kunde van het personeel de belangrijkste factor. Investeringen in het personeel leiden tot
kwaliteitsverbetering. Stichting Lima werkt sinds enkele jaren aan een meer samenhangend
personeelsbeleid (IPB), ten dienste van de ontwikkeling van medewerkers en de organisatie. In het
kader van de Wet BIO beschikken alle Lima-medewerkers over een bekwaamheidsdossier (Integraal).
Kern hiervan is afstemming van inzet, kennis en bekwaamheden van medewerkers op de doelen van
de school. Hoewel de stichting niet verwacht aan de voorgeschreven functiemix- percentages te
voldoen, zijn de percentages in 2015 licht gestegen. Sinds 2014 is er in het kader van “leren van
elkaar” een aantal nieuwe kwaliteitskringen operationeel: leeskring, rekenkring, gedragskring en de
kring hoogbegaafdheid (inclusief werkgroep plusklas). Ook in 2015 zijn deze kringen in kwaliteit verder
uitgebouwd.
Arbeidsorganisatie en inzet van personeel
De manier waarop het werk in de school is georganiseerd staat in direct verband met de visie van de
school op het onderwijs. De organisatie van het werk ondersteunt hierbij de visie van de school. De
manier van organiseren moet bij het personeel dat gedrag stimuleren dat nodig is om die visie in
praktijk te brengen. Wederzijds vertrouwen is noodzakelijk om hierin betrokkenheid van alle
geledingen te bereiken.
Inspelen op de krimp:
Stichting LIMA heeft te maken met krimp. De krimp wordt veroorzaakt door daling van het aantal
geboortes in de regio. Tot 2016 bedraagt de krimp ongeveer 25% per jaar. Hierdoor komt de
werkgelegenheid onder druk te staan. Aangezien wij de afgelopen jaren intensief flankerend beleid
hebben gevoerd waarbij een groot aantal medewerkers de organisatie hebben verlaten hoeven wij
geen medewerkers te ontslaan. De komende jaren gaan een groot aantal medewerkers de organisatie
verlaten dit zijn de zgn. ‘babyboomers’ geboren in de jaren ’50. Gezien de landelijke instroom van de
PABO’s is de verwachting dat er een tekort aan leerkrachten gaat ontstaan
4.5

Formatiebeleid

Het formatieplan is in beginsel een overzicht van de inzet van de middelen die beschikbaar zijn voor
de personele uitgaven. In feite is het niet meer dan een lijst met functies die vervuld gaan worden.
Een lijst met een kwantitatieve kant; het aantal functies en een kwalitatieve kant; het (salaris)niveau
van de functies.
De onderbouwing van de uitgavenkant is vastgelegd in de beleidstukken van de school. Met de
invoering van de Lumpsumfinanciering is de school vrij om, binnen vastgestelde grenzen, de middelen
te besteden.
4.6

Personeel/formatieve cijfers

In onderstaand overzicht is de verdeling van het personeelsbestand weergegeven inclusief de
functieschaal
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A. personeelsbestand per functieschaal en functiegroep (in aantallen en fte)
Functiecategorie

Geslacht

DIR

M

F

OP
OOP
Totaal

Aantal personeelsleden

M

M

11,6%

5

2,2668

1,8%

85,4595
11,4821

100,0%

Aantal personeelsleden

FTE's

% van FTE

100,6416

80,2%

160

190

24,8745

FTE's

% van FTE

0,7845

0,6%

V

38

26,4876

21,1%

V

27

16,5712

13,2%

V

36

21,6160

17,2%

V

34

21,6395

17,2%

V

24

13,3273

10,6%

M
M
M
M

Geslacht
M

3
9
4

12

M
M
M

2,8%
8,4%

Aantal personeelsleden

FTE's

% van FTE

6,5335

5,2%

1

1,0000

4

1,2668

7

V

10,5569

5,6%

100,0%

V

M

3,5425

2,4%

125,5161

24

V

6,9906

1
1
1
2
1
4

4,0617
0,2332
1,0000
0,6537
2,0000
1,0000
4,0000

100,0%

0,8%

190

V

M

3,0000

19,8%

125,5161

1,0000

2

9,1%

125,5161

1

M

68,1%

190

Totaal

V

2,9%

14,6077

30

Aantal personeelsleden

0,8%

17

33

V

Geslacht

3,7000

V

M

5,6%

4

123

Geslacht

7,0000

1,0000

V

M

% van FTE

1
7

V

FTE's

0,8%
1,0%
3,2%
0,2%
0,8%
0,5%
1,6%
0,8%
3,2%
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V

3

2,7000

2,2%

V

1

1,0000

0,8%

M

1

M

11

M

5

V
V
V

B.

1,0000
9,4486

0,8%
7,5%

89

59,7695

47,6%

32

24,0749

19,2%

190

125,5161

100,0%

2

4,1591
1,6151

3,3%
1,3%

personeelsbestand per functieschaal
Schaal

Ratio

1
4
8
9
10
AB
B3
DA
DB
DC
LA
LB
LC

0,51
0,64
1,05
1,08
1,05
1,35
1,82
1,36
1,43
1,45
1,00
1,12
1,15
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4.7

Ziekteverzuim

Het
ziekteverzuimpercentage
wordt
berekend
door
het
aantal
ziektegevallen
(exclusief
zwangerschapsverlof, inclusief langdurig zieken) te vermenigvuldigen met de werktijdfactoren van deze
personen, gedeeld door het totaal aantal medewerkers maal hun werktijdfactoren. Het ziekteverzuim voor
2015 bedroeg 6,4%.
Ziekteverzuim per leeftijd
Het ziekteverzuim verschilt per leeftijdscategorie. Zo zijn de medewerkers in de leeftijdscategorie 25-35
jaar vaker afwezig in verband met een veranderende thuissituatie (kinderen) wat tot extra druk(te)
Landelijk wordt deze ontwikkeling ook gekoppeld aan een hoger ziekteverzuim. Daarnaast is dit ook de
categorie bij uitstek die een sport bedrijft, en daarom kan uitvallen met sportgerelateerde blessures. De
categorie medewerkers in de leeftijdsgroep 55-65 jaar daarentegen hebben over het algemeen weer een
lagere weerstand bij griepepidemieën en dergelijke. Ook kunnen de vele en snelle veranderingen binnen
het onderwijs van invloed zijn op de weerbaarheid van de senior medewerkers. Kortom, iedere
leeftijdscategorie heeft zijn eigen specifieke kenmerken van ziekteverzuim. Als organisatie is het belangrijk
naar deze kennis te handelen in de vorm van een gericht personeels- en verzuimbeleid in de vorm van een
jongeren- en seniorenbeleid. Onderstaand overzicht geldt voor de periode juni 2014 tot 31 mei 2016.

Kengetallen per categorie

Periode:

46724 Stg Lima voor Katholiek primair onderwijs 01-06-2014 t/m 31-05-2015

Kengetallen per leeftijdscategorie
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4.8

Veiligheid, gezondheid en welzijn

Voor het School Veiligheidsplan van stichting Lima wordt verwezen naar het beleidsplan psychosociale
arbeidsbelasting op Lima-niveau en op schoolniveau. De coördinatie BHV is op bovenschools niveau
geregeld (levensreddende handelingen, brand & ontruiming). Bovenschools fungeert de beleidsmedewerker
als preventiemedewerker.
In 2014 is met behulp van arbomeester een risico-inventarisatie & evaluatie uitgevoerd. De tevredenheid
van de medewerkers is gemeten door middel van een personeeltevredenheidspeiling (Integraal). De
resultaten van de analyse van deze peiling worden meegenomen in de RI&E. De toetsing van de RI&E door
een medewerker van ArboUnie en de uitwerking
in een meerjaren-arboplan hebben in 2015
plaatsgevonden.
In het kader van Arbozorg en Veiligheid hebben de volgende acties als jaarlijkse activiteit in 2015
plaatsgevonden:
 ontruimingsoefening;
 arbo activiteitenplan;
 scholing BHV-ers.
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5
5.1

Huisvesting
Eigendom, investering en capaciteit

Stichting Lima beschikt over 11 hoofdvestigingen. De gemeente is economisch eigenaar van gebouwen
waarin de 11 basisscholen zijn gehuisvest. In 2015 hebben alleen reguliere onderhoudswerkzaamheden
plaatsgevonden. Er is in 2015 in totaal voor ruim € 76.000 onttrokken aan de voorziening onderhoud.
5.2

Planmatig onderhoud

Voor het planmatig onderhoud aan de scholen is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Jaarlijks wordt
op basis van rapportages in een Plan van Aanpak aangegeven welke activiteiten in het kader van het
onderhoud aan de schoolgebouwen moeten plaatsvinden. Onttrekkingen vinden plaats op basis van
feitelijke aan de voorziening gerelateerde kosten.
5.3

Veiligheid

De scholen hebben een gebruiksvergunning van de brandweer.
Op basis van afgesloten contracten vindt periodiek een controle plaats van de speelattributen op het
schoolplein. De beleidsmedewerker beheer is gecertificeerd om deze controle in eigen regie uit te voeren.
Binnen de scholen wordt via plannen, scholing en gerichte maatregelen gewerkt aan het verder veilig
maken en houden van de scholen.
5.4

Gezonde en energiezuinige scholen

Het Bouwbesluit stelt eisen aan ventilatie en de energetische kwaliteit van een gebouw. De Wet
milieubeheer verplicht instellingen die veel energie gebruiken tot de uitvoering van rendabele en
energiebesparende maatregelen. De Energy Performance Building Directive (EPBD) stelt met ingang van 1
januari 2008 eisen aan de energieprestatie bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie. Deze wettelijke eisen
leveren een belangrijke bijdrage aan een goed binnenmilieu en een laag energieverbruik. Stichting Lima is
zich hiervan bewust en neemt hierop passende maatregelen om dit blijvend te kunnen realiseren.
Initiatieven en pilots met betrekking tot energiekostenreductie worden gestimuleerd en gefaciliteerd.
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6
6.1

Cijfers (x € 1.000)
Omschrijving
2015

Financiën

Exploitatieresultaat
Begroting
Kapitalisatiefactor
Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Liquiditeit

Financieel beleid

-/- 335
-/- 118
45,1%
68,7%
79,4%
3,3

2014
-/- 407
-/- 413
48,8%
71,3%
79,4%
3,4

De planning- en controlcyclus wordt als volgt vorm gegeven. Er wordt per schooljaar een personele
begroting en per boekjaar een materiële begroting opgesteld. Tussentijds worden de financiën gemonitord
door middel van diverse managementrapportages. Elk boekjaar wordt er verantwoording afgelegd in het
jaarverslag. Jaarlijks wordt een meerjaren personele, investerings- en integrale begroting inclusief
kengetallen opgesteld, c.q. geactualiseerd.
Het afschrijvingsbeleid is er op gericht dat investeringen beneden € 500 niet worden geactiveerd.
Investeringen boven deze grens worden geactiveerd en lineair afgeschreven zonder hierbij rekening te
houden met een restwaarde. Hierbij worden de volgende afschrijvingstermijnen aangehouden:
Categorie
Meubilair
Inventaris
Leermiddelen
Hardware

Afschrijvingstermijn
20, 30 of 40 jaar
10 jaar
9 jaar
3, 4 of 5 jaar

De volgende zaken zijn in 2015 uitgewerkt/uitgevoerd:

opstellen van een personele begroting (bestuursformatieplan);

opstellen/actualiseren meerjaren integrale begroting;

opstellen/actualiseren meerjaren investeringsbegroting;

opstellen/actualiseren meerjaren personele begroting;

opstellen van de jaarrekening 2014;

opstellen van de materiële jaarbegroting 2016;

opstellen van de liquiditeitsbegroting 2015;

opstellen van periodieke financiële managementrapportages.
Hierna vindt u een samenvatting van de exploitatie over 2015, de balans per 31-12-2015 en een overzicht
van de belangrijkste kengetallen. In de volgende hoofdstukken wordt op hoofdlijnen een analyse gegeven
van:

de gerealiseerde exploitatie 2015 ten opzichte van de begrote exploitatie 2015;

de gerealiseerde exploitatie 2015 ten opzichte van de gerealiseerde exploitatie 2014;

de balans per 31-12-2015 ten opzichte van de balans per 31-12-2014;

de gehanteerde kengetallen (realisatie en stichtingsnormen).
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6.2

Staat van baten en lasten 2015 en 2014 en de toelichting hierop

(bedragen x € 1.000)*
Baten

Rijksbijdragen OCW

Overige overheidsbijdragen- en subsidies
Overige baten
Totaal baten
Lasten

Personeelslasten

Afschrijvingslasten

Realisatie
2015

Begroting
2015

Realisatie
2014

26

13

13

9.054

103

Totaal lasten

79

8.986
67

9.183

8.951

9.066

8.103

7.781

8.145

419

422

329

239

Huisvestingslasten
Overige lasten

8.859

833

242
701

234
846

9.594

9.146

9.554

-/- 411

-/- 195

-/- 488

Financiële baten

76

78

85

Saldo financiële baten en lasten

76

77

81

-/- 335

-/- 118

-/- 407

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Financiële lasten

Nettoresultaat

0

* doordat wordt afgerond op duizendtallen, kunnen afrondingsverschillen ontstaan

6.2.1

1

4

Analyse begroting 2015 versus realisatie 2015

De resultaat van 2015 bedraagt € 335.000 negatief. Begroot was een negatief resultaat van € 118.000.
Hieronder wordt er een nadere analyse gegeven van de meest opvallende afwijkingen tussen de realisatie
2015 en de begroting 2015.
Baten
De totale gerealiseerde baten vallen € 232.000 hoger uit dan begroot. Dit is een stijging van ruim 2,5%.
Deze stijging van de totale baten kan met name worden gevonden in de hogere normatieve Rijksbijdragen
Ministerie van OCW en – in mindere mate - in de categorieën Overige Overheidsbijdragen en Overige baten.
De Rijksbijdragen Ministerie van OCW zijn ten opzichte van de begroting met € 195.000 (2,2%) gestegen.
Dit is het grotendeels het gevolg van de bijstellingen van de bekostiging 14-15 en 15-16 met € 114.000
als (gedeeltelijke) compensatie van de gestegen loonkosten n.a.v. CAO verhoging en loonruimteakkoord.
Andere posten die bijdragen aan de hogere Rijksbijdragen zijn de personele groeibaten van € 17.000 en
baten lerarenbeurs van € 18.000 welke niet begroot waren. Daarnaast zijn de baten Materiële
Instandhouding € 14.000 lager (te hoog begroot vanwege hoger ingeschat leerlingaantal) en ook zijn de
baten prestatiebox € 15.000 lager (bij opstellen van de begroting was deze subsidie nog niet goed in te
schatten).
Daarnaast zijn de ontvangen doorbetaling van het Rijk met betrekking tot de financiering Passend
Onderwijs met € 74.000 gestegen als gevolg van de hogere bekostiging Passend Onderwijs 15-16 ten
opzicht van 14-15.
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De Overige overheidsbijdragen en –subsidies zijn in 2015 met € 13.000 gestegen ten opzichte van de
begroting als gevolg van een uitbetaling van in het verleden (2001) toegekende gelden 1e inrichting (St.
Jozef Lichtenvoorde) van € 7.000 en niet begrootte subsidie Natuur-en Milieueducatie van € 6.000.
De Overige baten is een categorie die lastig te begroten is. Deze categorie valt € 24.000 hoger uit ten
opzichte van de begroting. Deze afwijking wordt per saldo veroorzaakt door de hogere huurbaten (€ 2.000
hoger dan begroot), de niet begrootte bijdragen in de crisisopvang van leerlingen van de stichting Horizon
van € 22.000, de lagere baten van de IJsselgroep (saldo van hogere baten Versterking samenwerking
lerarenopleiding en lagere baten bovenschoolse studentenbegeleiding) van € 5.000 en nog diverse niet
begrootte incidentele baten van € 5.000 (o.a. bijdrage Onderwijsspecialisten van € 3.000 en subsidie
Participatiefonds van € 1.000).
Lasten
De totale lasten zijn met € 448.000 gestegen ten opzichte van de begroting. Dit is een stijging van 4,9%.
De stijging in de lasten is met name te vinden in de categorieën Personeelslasten en Overige lasten.
De categorie Personeelslasten overschrijdt de begroting met € 322.000 (4%). De overschrijding heeft voor
een groot deel betrekking lonen en salarissen (minus ontvangen uitkeringen): € 227.000. Dit is een stijging
van 3%, met name veroorzaakt door de CAO verhoging en loonruimteakkoord, welke tijdens het opstellen
van de begroting nog niet bekend waren.
De hogere overige personele lasten wordt met name veroorzaakt doordat er voor € 72.000 meer personeel
(waaronder ook een psycholoog) is ingehuurd via Payroll, wat deels wordt gecompenseerd door de lagere
inhuur aan schoolbegeleiding voor € 15.000. De cursuskosten zijn te laag begroot en levert een afwijking
op van € 48.000. Verder zijn de overige personele uitgaven (waaronder Arbo-kosten, reiskosten en overige)
met € 11.000 gedaald ten opzicht van de begroting.
De categorie Afschrijvingen zijn € 3.000 lager dan begroot, een aantal geplande investeringen zijn
uitgesteld. In het kalender jaar 2015 is in de verschillende activacategorieën in totaal voor € 157.000
geïnvesteerd.
In de categorie Huisvestingslasten is er in 2015 per saldo € 3.000 minder uitgegeven dan was begroot.
Binnen de categorie overschrijdt de post klein onderhoud met € 20.000, er zijn veel kleinere, incidentele
onderhoudskosten (oude gebouwen) gerealiseerd. De post energie wijkt voor € 24.000 positief af ten
opzicht van de begroting. In 2015 zijn er diverse grotere energie (jaar)afrekeningen over voorgaand
jaar/jaren ontvangen (zo’n € 15.000) en er is voordeel behaald door de collectieve inkoop van energie en
gedaalde energieprijzen.
De categorie Overige lasten valt € 132.000 hoger uit dan begroot. Deze categorie bestaat uit een veelvoud
aan posten. De verklaring van deze overschrijding dient ook te worden gezocht in diverse lasten,
onderverdeeld in Administratie- en beheerslasten, Leermiddelen, ICT en inventaris en Overige:
Administratie- en beheerslasten laat overschrijdingen zien op met name de volgende posten:
administratiekosten

met

dienstverleningsbureau

€

15.000

door

het

faillissement

van

het

extern

advies-

en

en de implementatiekosten van AFAS door het nieuwe AK Driessen. De

accountantskosten zijn met € 7.000 gestegen als gevolg van een intensievere controle door gewijzigde
richtlijnen OC&W en structurele kostenstijging. Ook is er voor € 11.000 meer aan deskundigheidsadvies
ingehuurd .
Leermiddelen, ICT en inventaris laat overschrijdingen zien op met name de volgende posten: leermiddelen
met € 18.000 en ICT met € 27.000. Deze posten zijn te laag begroot, mede met oog op daling aantal
leerlingen, maar is niet realistisch gebleken. Daarentegen valt de post reproductie € 11.000 lager uit ten
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opzichte van de begroting, mede doordat er eind 2014 geen duidelijkheid was over de afrekening van Ricoh
over 2014 is deze post wat te hoog begroot. De realisatie 2015 ligt in lijn met de realisatie 2014.
Bij Overige zorgen met name de niet begrootte kosten met betrekking tot het fusietraject van € 31.000 en
de niet begrootte kosten voor het te realiseren IEKC van € 11.000 voor de grootste overschrijdingen. Ook
is er € 9.000 aan basisbekostiging overgedragen t.b.v. tijdelijke crisisopvang van leerlingen op twee andere
scholen (zie ook overige baten).
Financiële baten en lasten
Door de druk op de rentetarieven vallen de financiële baten € 2.000 lager uit dan begroot.
6.2.2 Analyse realisatie 2015 versus realisatie 2014
De realisatie 2015 geeft een negatief resultaat van € 335.000. De realisatie over 2014 geeft een negatief
resultaat weer van € 407.000. Hierna wordt er een nadere analyse gegeven tussen de meest opvallende
afwijkingen tussen de realisatie 2015 en de realisatie 2014.
Baten
De totale baten zijn in 2015 met € 117.000 toegenomen ten opzicht van 2014. De categorie Rijksbijdragen
Ministerie van OCW valt € 68.000 hoger uit dan de realisatie 2014 (+ 0,8%), met name als gevolg van de
verdere uitwerking van het Herfstakkoord en compensatie van de CAO-stijging. De terugloop van het aantal
leerlingen is aan de andere kant een bepalende factor en is belangrijke verklaring voor de relatief geringe
stijging van de rijksbijdragen.
De Overige overheidsbijdragen en –subsidies vallen € 13.000 hoger uit dan 2014 als gevolg van een
uitbetaling van in het verleden (2001) toegekende gelden 1e inrichting (St. Jozef Lichtenvoorde) van €
7.000 en de subsidie Natuur-en Milieueducatie van € 6.000.
De gerealiseerde Overige baten zijn ten opzichte van 2014 € 35.000 hoger. Dit wordt met name veroorzaakt
door de bijdragen in de crisisopvang van leerlingen van de stichting Horizon van € 22.000 en de hogere
baten van o.a. de IJsselgroep (Versterking samenwerking lerarenopleiding en bovenschoolse
studentenbegeleiding) van € 18.000, De verhuuropbrengsten zijn € 5.000 lager dan voorgaand jaar.
Lasten
Ten opzichte van 2014 zijn de gerealiseerde totale lasten over 2015 € 40.000 hoger uitgevallen.
Personeelslasten en Overige lasten zijn gedaald met respectievelijk € 43.000 en € 13.000. Afschrijvingen
en Huisvestingslasten zijn in 2014 gestegen met respectievelijk € 6.000 en € 90.000.
De daling in de Personeelslasten komt, ondanks de stijging van lonen en salarissen n.a.v. de CAO-verhoging
en loonruimteakkoord in 2015, voor een belangrijk deel voor rekening van de daling inzet van zo’n 5 fte’s
in 2015 ten opzichte van 2014. Daarnaast is er voor € 50.000 minder gedoteerd aan de personele
voorzieningen (Jubilea en Spaarverlof) in 2015, er is in 2014 extra gedoteerd om de voorziening Jubilea op
peil te krijgen. In 2015 is er o.a. voor € 29.000 meer personeel ingehuurd via Payroll en is er voor € 14.000
meer aan cursuskosten uitgegeven. Verder is er voor € 9.000 minder uitgegeven aan Arbo-kosten en voor
€ 5.000 aan overige personele lasten ten opzichte van 2014.
De Afschrijvingslasten zijn in 2015 bijna € 6.000 hoger dan de realisatie van 2014. Vooral door hogere
investeringen in hardware zijn de afschrijvingen toegenomen. Hardware kent een relatief korte
afschrijvingstermijn.
De Huisvestingslasten zijn per saldo € 90.000 hoger dan de realisatie 2014. De voornaamste oorzaak is de
gestegen dotatie aan de voorziening onderhoud met € 79.000 ten opzicht van 2014 als gevolg van de
verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud voor bevoegd gezag vanaf 2015. De dagelijkse
onderhoudskosten zijn in 2015 met € 14.000 gestegen, de energiekosten zijn met € 4.000 gedaald ten
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opzichte van 2014. De overige huisvestingsposten, zoals betaalde huur, heffingen en schoonmaaklasten
liggen in lijn met 2014. volgens mij is dat niet waar.
De afname van de Overige lasten met € 13.000 is het gevolg van lagere administratie- en beheerlasten.
De kosten van inventaris, leermiddelen, apparatuur zijn in 2015 met € 5.000 toegenomen, de overige
(overige) lasten zijn gelijk gebleven. Meer kosten zijn gemaakt voor het administratiekantoor
(advieskosten) en de accountant, alsook voor het fusietraject, voorbereidingen bouw IEKC en bijdrage in
de kosten voor crisisopvang. In de vorige paragraaf is deze hogere inzet verklaard. In 2015 zijn er geen
oude oninbare vorderingen per 31-12-2014 afgeboekt.
Financiële baten en lasten
De financiële baten zijn in 2015 € 9.000 lager dan in 2014. De aanhoudende druk op de rentetarieven is
hiervan de oorzaak. Er zijn in 2015 geen kosten voor opname en vallen hierdoor € 4.000 lager uit dan in
2014.
6.3

Prestatiebox

6.4

Balans en de toelichting hierop

Het doel van de prestatiebox is de kwaliteit en de opbrengsten van het onderwijs voor alle leerlingen verder
te verhogen. Opbrengstgericht werken en professionalisering van leraren staan hierin centraal. Alle
schoolbesturen hebben gelden ontvangen welke zij kunnen besteden aan thema's die aansluiten bij de
eigen visie en zwaartepunten. Hierbij kan gedacht worden aan taal & rekenen, hoogbegaafden, wetenschap
en techniek, toetsen/LOVS (Opbrengstgericht werken), professionalisering van leraren en schoolleiders en
cultuureducatie. Lima heeft deze gelden besteed en ingezet op deze onderwerpen.
In onderstaande tabel is de balans per 31-12-2015 en 31-12-2014 opgenomen (bedragen x € 1.000)
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Ministerie OCW
Overige vorderingen
Overlopende activa
Liquide middelen

31-12-2015

31-12-2014

PASSIVA
Eigen vermogen

1.000
305
1.305

1.064
324
1.388

443
95
18
556

41
493
80
39
653

2.285

2.423

Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Personele voorzieningen
Kortlopende schulden
Crediteuren
Ministerie van OCW
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige kortlopende
Schulden
Overlopende passiva

4.146
4.464
doordat wordt afgerond op duizendtallen, kunnen afrondingsverschillen ontstaan

31-12-2015

31-12-2014

2.848

3.182

299
145
444

195
169
364

124
-

69
-

420

531

4.146

4.464

34
276
854

49
269
918

Hierna staan de grootste afwijkingen tussen de stand per 31-12-2015 en de stand per 31-12-2014 kort
toegelicht.
Materiële vaste activa
Ultimo 2015 is de stand € 1.305.000. Dit is € 83.000 lager dan ultimo 2014. De investeringen verhogen de
boekwaarde van de materiële vast activa en de afschrijvingen verlagen de boekwaarde van de materiële
vaste activa. De investeringen (€ 157.000) zijn lager dan de afschrijvingen
(€ 240.000). In alle categorieën is geïnvesteerd.
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Vorderingen
De stand van de vorderingen is met € 107.000 afgenomen ten opzichte van 31-12-2014. De grootste
vordering is die op het Ministerie van OCW. Ten opzichte van 2015 is deze met € 50.000 afgenomen van €
493.000 naar € 443.000. De vordering op debiteuren (Vervangingsfonds) is vanwege het ERWD per ultimo
2015 nihil. De vordering op de gemeente is met € 10.000 afgenomen.
Liquide middelen
De stand van de liquide middelen is eind 2015 € 138.000 lager vergeleken met de stand van een jaar
eerder. Per ultimo 2015 komt deze uit op € 2.285.000. De daling in de liquide middelen wordt vooral
veroorzaakt door de investeringen in materiële vaste activa en het lagere resultaat. Immers lasten leiden
tot uitgaven (met uitzondering van afschrijvingen en dotaties). Hiernaast leiden baten tot inkomsten.
Eigen vermogen
De mutatie in het eigen vermogen (-/- € 335.000) betreft het (negatieve) resultaat over 2015.
Voorzieningen
De voorzieningen bestaan uit de onderhoudsvoorziening en een tweetal personele voorzieningen. De
onderhoudsvoorziening is met € 104.000 toegenomen (saldo van de dotatie ad € 181.000 en de
onttrekkingen ad € 77.000). De personele voorzieningen bestaan uit de voorzieningen voor spaarverlof en
jubilea. De personele voorzieningen zijn met € 24.000 afgenomen (dotatie bedraagt
€ 6.000 en de onttrekking € 30.000).
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn per saldo met € 64.000 afgenomen ten opzichte van voorgaand boekjaar.
Door de overgang naar het nieuwe AK heeft de crediteurenbetaling vertraging opgelopen en is het saldo
met € 55.000 toegenomen. Daarentegen zijn de te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen
afgenomen met € 131.000 ten opzichte van 31-12-2014 met name als gevolg van de uitgestelde
betaling/afdracht van de pensioenpremies over november/december 2014.

6.5

Kengetallen per balansdatum

Vanuit de staat van baten en lasten en de balans kunnen een aantal kengetallen worden gehaald. De
kengetallen over het kalenderjaar 2015 (in vergelijking tot de voorgaande twee jaren) zijn in onderstaande
tabel weergegeven.

Financiële positie
Liquiditeit
Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Rentabiliteit

Stichtingsnorm

min. 0,5 - max. 1,5
minimaal 25%
minimaal 30%
min. 0,5% - max. 5%

Kengetallen
31-12-2015

3,3
68,7%
79,4%
-/- 3,7%

Kengetallen
31-12-2014

3,4
71,3%
79,4%
-/- 4,4%

Kengetallen
31-12-2013

3,9
74,2%
81,7%
-/- 2,3%
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Weerstandsvermogen
Kapitalisatiefactor

Staat van baten en lasten
Personele lasten van totaal
Afschrijvingslasten van totaal
Huisvestingslasten van totaal
Overige lasten van totaal

minimaal 10%
maximaal 35%

17,0%
45,1%

21,0%
48,8%

24,0%
50,7%

84,5%
2,5%
4,4%
8,6%

85,3%
2,4%
3,4%
8,9%

85,2%
2,3%
3,9%
8,6%

Liquiditeit
Bij liquiditeit gaat het erom of de stichting in staat is om op korte termijn aan haar verplichtingen te
voldoen. Dit blijkt uit de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden. Hierbij geldt dat
deze dient te liggen tussen 0,5 en 1,5, zoals vermeld in het rapport van de Commissie Don. Evenals in de
twee voorgaande jaren zit stichting Lima hier ruimschoots boven. Stichting Lima is gesitueerd in een
krimpregio. Het feit dat de leerlingenprognose voor de komende jaren aantoont dat de leerlingen zullen
teruglopen, en hiermee ook de baten/inkomsten, heeft Lima doen besluiten tot een hogere
liquiditeitspositie, zonder het primaire proces in gevaar te brengen.
Solvabiliteit
Bij de solvabiliteit gaat het erom in hoeverre een bevoegd gezag op lange termijn, ook in tijden van
tegenspoed, aan haar verplichtingen kan voldoen. Hierbij wordt gerekend met solvabiliteit 1 en solvabiliteit
2.
Solvabiliteit 1 wordt berekend als: eigen vermogen gedeeld door de totale passiva x 100%.
Solvabiliteit 2 wordt berekend als: eigen vermogen + voorzieningen gedeeld door de totale passiva x 100%.
Hierbij geldt dat deze laatste een ondergrens kent van 30% (in 2013 aangepast door de inspectie), zoals
vermeld in het rapport van de Commissie Don. Stichting Lima bevindt zich boven deze grens en is in staat
om in tijden van tegenspoed aan haar verplichtingen te voldoen.
Rentabiliteit
Als indicator is de rentabiliteit een waardevol trendgegeven. Het netto resultaat wordt uitgedrukt in een
percentage van de totale baten. Te grote positieve verschillen roepen vragen op inzake het
bestedingspatroon. Negatieve verschillen kunnen duiden op een te ruim financieel management of krimp
in leerlingen met mogelijke consequenties in de komende jaren. Hierbij geldt dat deze dient te liggen tussen
0% en 5%, zoals vermeld in het rapport van de Commissie Don. Stichting Lima voldoet sinds 2011 niet
aan deze norm door de negatieve exploitatieresultaten.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van het risicomanagement voor het bestuur. Door eliminatie
van de bestemmingsreserves ontstaat een zuiver inzicht in het spaargedrag. Het weerstandsvermogen
wordt berekend door het eigen vermogen (minus de materiële vaste activa) te delen door de
(rijks)bijdragen OCW. Bekeken wordt in hoeverre het bestuur zich een tekort kan permitteren in relatie tot
de opgebouwde reserves. Het is van belang waartoe reserves worden aangehouden of - bij negatieve stand
- waardoor een negatieve stand wordt veroorzaakt. Te hoge reserves duiden op "spaargedrag", te lage
reserves kunnen duiden op zorgeloos financieel management. Negatieve reserves kunnen consequenties
hebben voor de continuïteit. De meerjarige trend als indicator is belangrijk. Commissie Don heeft
aanbevolen dit kengetal niet langer te gebruiken en te vervangen door het kengetal Kapitalisatiefactor. Dit
kengetal is vooralsnog opgenomen, om toch inzicht te krijgen in het meerjaren perspectief. Het
weerstandsvermogen van stichting Lima neemt de laatste jaren af en bedraagt eind 2015 17%. Het
negatieve resultaat leidt tot een daling van het eigen vermogen en daarmee ook tot een daling van het
weerstandsvermogen.
Uit de laatste financiële risicoanalyse blijkt dat de leerlingaantallen de komende jaren sterk zullen
teruglopen. Hierdoor worden verdere negatieve resultaten verwacht, waardoor het weerstandsvermogen
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nog meer zal gaan dalen. Stichting Lima streeft er naar om de komende jaren uit te komen op een
weerstandsvermogen van minimaal 10%. Momenteel voldoet de stichting aan deze norm.
Kapitalisatiefactor
De Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (Commissie Don) heeft de kapitalisatiefactor in het
leven geroepen. De kapitalisatiefactor is een kengetal om te signaleren of besturen misschien een deel
van hun middelen niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Hierbij wordt het totaal van
de debetzijde van de balans (minus de geactiveerde gebouwen) gedeeld door de totale baten. De
kapitalisatiefactor wordt berekend door de boekwaarde van de gebouwen en terreinen in mindering te
brengen op het totaal kapitaal en dit bedrag vervolgens te delen door de totale baten inclusief de
rentebaten.
De signaleringsgrens / bovengrens voor de kapitalisatiefactor is 35 procent. Dit percentage geldt voor grote
besturen, waar stichting Lima onder valt. De waarde van het kengetal ligt bij stichting Lima ruim boven
deze maximumgrens. Uit de financiële risicoanalyse blijkt dat de stichting grote risico’s kent ten aanzien
van het teruglopend aantal leerlingen en het personeel. Om de gevolgen van deze risico’s het hoofd te
kunnen bieden heeft Lima besloten om een hoger kapitaal aan te houden, zonder het primaire proces in
gevaar te brengen. In 2012 is door de onderwijsinspectie een onderzoek uitgevoerd op basis van de
jaarrekeningcijfers van stichting Lima. Hierbij is de noodzakelijkheid van deze buffer aangetoond aan de
onderwijsinspectie met behulp van de in te vullen vragenlijst, de aangeleverde risicoanalyse,
meerjarenbegroting en overige correspondentie.
6.6

in control statement

Planning & control
Stichting Lima kent, als onderdeel van het management beheersing systeem, een adequate planning &
controlcyclus. Deze bestaat onder andere uit:

financiële risicoanalyse;

nota financieel beleid;

managementcontracten en -rapportages;

taakstellende (deel)begrotingen en budgetten;

jaarlijks op te stellen meerjaren begrotingen;

maandelijkse uitputtingsrapportages (in formatie en in geld).
Door het gebruik van kwaliteitskaarten wordt inzicht verkregen in diverse aspecten van de
onderwijsprestaties. De komende jaren zullen de kwaliteitskaarten (en de hierbij behorende vragenlijsten)
door alle Lima-scholen worden gescoord. Deze scores worden opgenomen in het jaarverslag en in juni van
elk jaar aangereikt aan de voorzitter van het college van bestuur. Hiernaast wordt via Driessen HRM inzicht
gekregen in de personeels- en salarisadministratie. De financiële boekhouding en administratie is per 2016
in eigen beheer.
Risicomanagement
Het managen van prestaties en onderliggende processen is slechts één van de twee pijlers van ‘in control’
zijn. Het proactief en continu onderkennen en beheersen van mogelijke risico’s (risicomanagement) is de
andere. Risico’s worden daarbij gedefinieerd als bedreigingen én kansen die de realisatie van de gestelde
doelen van Lima kunnen beïnvloeden. Het tijdig voorzien van deze risico’s zorgt er voor dat het
management van Lima aan het stuur zit en tijdig kan bepalen of nadere acties noodzakelijk zijn. Lima kiest
er voor om bij het onderkennen, rubriceren en beoordelen van relevante risico’s en het bepalen van de te
volgen beheerstrategie, dezelfde risico-indeling te hanteren als door de Commissie Vermogensbeheer
Onderwijsinstellingen (commissie Don) wordt toegepast.
- Risico’s ten aanzien van aantal leerlingen
De (verwachte) krimp in leerlingenaantallen blijft een continu aandachtspunt. Het is immers de basis voor
de lumpsumbekostiging. Volgens commissie Don is dit risico niet beheersbaar. In de meerjarenplanningen
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wordt het verwachte financieel effect hiervan zichtbaar gemaakt, zodat tijdig passende maatregelen kunnen
worden genomen.
- Risico’s ten aanzien van kwaliteit van onderwijs
Met de invoering van kwaliteitskaarten is een stap gezet in het beheersbaar maken van dit risico.
- Risico’s ten aanzien van personeel
Het doorgroeien naar een excellente, vraaggerichte kennisorganisatie gaat veel vragen van personeel en
management. Het monitoren van de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand en de verhouding vast en
tijdelijk personeel zijn maatregelen die het risico verkleinen op te hoge personeelslasten als gevolg van
duurder personeel en verminderde inzetbaarheid door de regeling duurzame inzetbaarheid (waar de
voormalige BAPO-regeling onderdeel van uitmaakt). Bij het aannamebeleid wordt hiermee rekening
gehouden. Door het monitoren van de verhouding vast en tijdelijk personeel kan de flexibele schil worden
bepaald. Lima monitort ook de verhouding tussen de gedeclareerde lasten bij het vervangingsfonds in
relatie tot de betaalde premies, zodat tijdige bijsturing kan plaatsvinden ter voorkoming van een eventuele
toeslag premiedifferentiatie.
- Risico’s ten aanzien van de organisatie
Een niet toereikend ingerichte en functionerende planning & control cyclus, onvoldoende kennis van
risicomanagement en liquiditeitsbeleid en -beheer kunnen leiden tot ondoelmatige besteding van middelen
en daarmee tot risico’s. Hierbij wordt de liquiditeit gemonitord en opgenomen als vast onderdeel van de
periodieke managementrapportages. In 2016 wordt de financiële risicoanalyse opnieuw uitgevoerd (op
basis van de jaarrekening 2015).
- Risico’s ten aanzien van huisvesting
Ten behoeve van het groot onderhoud wordt, op basis van een actueel meerjarig onderhoudsplan, zorg
gedragen voor inzicht in de toekomstige lasten. Deze toekomstige lasten worden meegenomen in de
jaarlijks te updaten voorziening groot onderhoud.
Met betrekking tot de bezettingsgraad van gebouwen kan het volgende worden vermeld. Aangezien de
onderhoudsvergoeding in het primair onderwijs samenhangt met het aantal vierkante meters per leerling
zal deze afnemen in geval van een leerlingendaling. Grote verschillen tussen het aantal vergoede en in
gebruik zijnde vierkante meters zullen dan problemen opleveren en zijn hiermee een risico. Dit is een
aandachtspunt waar Lima zich bewust van is.
- Risico’s ten aanzien van inventaris en apparatuur
De staat van aanwezige activa kan door uitstel van vervanging of intensief gebruik in slechte toestand
verkeren. Vervanging van bestaande inventaris door modernere middelen die voldoen aan de tijdseisen
kan duurder uitpakken dan voorzien. Beide omstandigheden vertegenwoordigen een risico. De jaarlijks
bijgestelde meerjaren investeringsbegroting geeft hier tijdig inzicht in. Hiernaast kan het voorkomen, als
gevolg van politieke prioriteitstelling, dat de bekostiging achterblijft bij de normering, waardoor dit zal
leiden tot beperktere budgetruimte.
- Risico’s met politiek bestuurlijke achtergrond
Bij invoering van nieuwe wet- en regelgeving wordt de bekostiging niet altijd aangepast. Zo heeft
bijvoorbeeld nieuwe milieuwetgeving gevolgen voor onderhoud en huisvesting, die niet in de bekostiging
worden gecompenseerd. De bezuinigingen met betrekking tot passend onderwijs en de btw verhoging in
2012 zijn voorbeelden waarop de organisatie anticipeert. Anderzijds tonen recente ontwikkelingen (positief)
in de bekostiging aan dat niet overal op kan worden geanticipeerd (NOA). Uiteraard worden de bekende
ontwikkelingen wel meegenomen in de komende begrotingscyclus.
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Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat Lima haar planning & control heeft ingericht. Risico’s worden onderkend,
waardoor tijdig maatregelen in gang kunnen worden gezet om deze tot een minimum te beperken. De
rapportages zoals vermeld in hoofdstuk 6.1 dragen bij aan de beheersing hiervan. Deze zijn aan
verandering onderhevig en worden zo nodig hierop aangepast. De inherente risico’s m.b.t. het onderwijs,
onder andere veranderende wet- en regelgeving en politieke invloed op de bekostiging, blijven wel een
continue aandachtpunt.
6.7 Treasury
In 2015 is er geen geld belegd in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden op een
spaar- en depositorekening geparkeerd. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen
voorgedaan.
6.8 Bezoldigingsgegevens
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen vanaf 01-01-2013 een vergoeding. Bij de vaststelling van
de hoogte van de vergoeding is rekening gehouden met de belastingwetgeving en met de richtlijnen van
de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Uitgaande van deze regelingen en de
toepassing daarvan zijn de volgende bedragen vastgesteld waarbij tevens is gekozen voor een stapsgewijze
opbouw van drie jaar. Voor een nadere toelichting zie het document: Kosten College van Bestuur en Raad
van Toezicht.
De daadwerkelijke kosten zijn opgenomen in de jaarrekening en wijken door bruto/netto-traject minimaal
af.
Voorzitter
Leden
6.9

2015

2014

€ 2.250

€ 2.250

€ 4.000

€ 4.000

Verslag Raad van Toezicht

Inleiding
Op 17 december 2012 is middels een notariële statutenwijziging de raad van toezicht van Stichting LIMA
voor Katholiek Primair Onderwijs in Oost Gelre opgericht.
De raad van toezicht ziet als onafhankelijk orgaan toe op de adequate besturing van Stichting LIMA door
het College van Bestuur. De taken en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de statuten en het
bestuursreglement en het Reglement van de raad van Toezicht. De raad is samengesteld op grond van de
vereiste profielschets en de vereiste complementaire ervaring en deskundigheid. De samenstelling is ook
zodanig dat de leden ten opzicht van elkaar en jegens het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch
kunnen oordelen.
Samenstelling raad van Toezicht
Zie artikel 2.1.3 van dit verslag
Werkwijze Raad van Toezicht
De raad heeft dit jaar 5 keer vergaderd in aanwezigheid van het CvB en een vertegenwoordiger van het
bovenschools-management-team.
Richtinggevend voor deze vergaderingen is het toezichtkader van Stichting LIMA in samenhang met het
jaarrooster. Daarnaast zijn per bijeenkomst documenten beschikbaar die de Raad in staat stelt haar taken
als toezichthouder en adviseur uit te voeren (managementrapportages, begroting, jaarrekening,
strategische beleidsplan, personeelsbeleid, kwaliteitszorg).
In het kalenderjaar 2015 zijn onder andere de volgende besluiten genomen door de raad:
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De jaarrekening 2014 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen;
De voorzitter CvB toestemming te verlenen om mogelijke fusie met de besturen van Reflexis en Essentius
te onderzoeken;
Om jaarlijks een informeel overleg te plannen met GMR en directeurenberaad;
Om jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met de voorzitter CvB te houden;
Om een logboek bij te houden van de activiteiten van de leden van de raad.
Vergoedingsregeling leden Raad van Toezicht.
Voor deze regeling volgt de Raad het advies van de vereniging van Toezichthouders in het onderwijs.
7
7.1

(Toekomstige) ontwikkelingen
Gerealiseerd in 2015

Personeelsbeleid

Is het protocol medicijngebruik en medisch handelen vastgesteld

Is het formulier eindgesprek invaller (kortdurend) vastgesteld

Is de procedure naar een competente LIMA-medewerker vastgesteld

Is de regeling reiskostenvergoeding vastgesteld

Is Stichting LIMA eigen risicodrager geworden op het gebied vervanging

CAO: is er een pilot gestart m.b.t. het overlegmodel

Mobiliteitsbeleid: heeft er als pilot een ronde vrijwillige mobiliteit plaatsgevonden

Is het beleidsplan (hoog)begaafdheid Stichting LIMA vastgesteld

Is het formatieplan 15-16 vastgesteld
Kwaliteitsbeleid
 Zijn de schoolplannen 2015-2019 opgesteld
Organisatie
In 2015 heeft Stichting LIMA meegewerkt aan een onderzoek tot fusie met Reflexis en Essentius.
Er heeft een onderzoek plaatsgevonden op de volgende gebieden:

A. Motivatie onderzoek fusie (verkenningsfase)

A.

B. Hoofdlijnen van de nieuwe organisatie op basis van onderzoek (diagnosefase) op basis waarvan op
30 september 2014 de intentieverklaring is ondertekend
C. Uitgangspunten, richtinggevende uitspraken en beleidsvoornemens op hoofdlijnen (ontwerpfase)
zoals deze zijn beschreven in het Beslisdocument.
Motivatie onderzoek tot fusie

Na het ondertekenen van de intentieverklaring heeft de staatssecretaris geen toestemming gegeven voor
de fusie. Op basis van deze uitspraak heeft Essentius aangegeven geen verdere vorm van samenwerking
te willen met Lima en Reflexis. Lima en Reflexis zijn echter doorgegaan met de ontwikkelingen waarbij
hieronder de diverse stappen zijn beschreven. Doelstelling blijft de fusie van Lima en Reflexis. Gezien de
politieke ontwikkelingen is het aannemelijk dat wij eerst een personele unie gaan realiseren. Dit heeft
echter te maken met de snelheid waarmee de nieuwe wetgeving gerealiseerd gaat worden. Voorstel
hiervoor ligt momenteel bij de Raad van State.
Verwacht wordt dat met een fusie van de twee organisaties een meerwaarde kan worden gecreëerd op
tenminste de volgende gebieden:
 Bevordering van de kwaliteit van onderwijs en vergroting van de mogelijkheden om passend onderwijs
vorm te geven:
o Onderwijskundige verworvenheden (expertise op thema’s) vanuit de twee organisaties kunnen
worden ingezet ten behoeve van elkaars scholen.
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o Er ontstaat meer ruimte om te werken aan de eisen en verplichtingen van het passend onderwijs en
de koppeling aan bijv. jeugdbeleid en de vorming van brede scholen c.q. integrale kindcentra.
o Binnen de grotere bestuurlijke constellatie bestaat de mogelijkheid om een breed en gevarieerd palet
aan scholen (onderwijskundige concepten en visies) te bieden, hetgeen de keuzemogelijkheden voor
ouders en leerlingen vergroot.
o Onderwijskundige innovaties kunnen met een grotere kwaliteit, slagkracht en vaart worden
doorgevoerd.
o Er zijn meer mogelijkheden voor een beleid gericht op excellentieprogramma’s, programma’s voor
specifieke doelgroepen en/of leerlingbegeleidingsprogramma’s.
o Een grotere schaal biedt meer mogelijkheden tot het aanstellen van de benodigde specialisten (mede
in het kader van de functiemix).






B.

De aanpak van de krimp, ook in relatie met de instandhoudings-, financierings- en huisvestingsvragen
van scholen:
o In de jaarrekeningen 2013 opgenomen kengetallen (solvabiliteit, rentabiliteit, liquiditeit,
kapitalisatiefactor en weerstandsvermogen) geven aan dat de twee afzonderlijke organisaties gezond
zijn. De meerjarenbegrotingen en de uitkomsten van het due diligenceonderzoek, waarin rekening
is gehouden met een leerlingendaling van ruim 15% in de komende 4 jaren, voorzien op de terreinen
van formatie en huisvesting (materiële exploitatie en leegstand) voor 2014 en de jaren daarna een
serieuze verplichting. Door bundeling van de middelen kunnen de krachten worden versterkt en een
passende aanpak worden gerealiseerd.
Professionalisering van het bestuurlijk handelen en van de bedrijfsvoering:
o Een grotere organisatie en een meer prominente positie in de regio zal leiden tot een grotere
herkenning en erkenning voor en door (keten)partners. Te denken valt aan kindpartners
(peuterspeelzalen en kinderopvang), instellingen jeugdzorg, sport- en culturele instellingen, lokale
en regionale overheden.
o Tevens betekent een grotere organisatie een versterking ten opzichte van de positie van andere
besturen voor primair onderwijs in de regio.
o Door de bestuurlijke fusie ontstaan grotere mogelijkheden om zowel op organisatieniveau als in de
onderscheiden scholen de kwaliteit van bestuur, management en ondersteuning te vergroten.
Terreinen als ICT, financiën, kennismanagement en huisvesting zijn steeds complexer geworden
vanuit het perspectief van primair onderwijs.
o Bij een bestuurlijke fusie/personele unig kunnen op het terrein van bedrijfsvoering ook positieve
effecten zich voordoen in termen van efficiency, kostenbesparing en schaalvoordelen. Verder is het
makkelijker om bepaalde functies (bijv. gebouwenbeheer, personele en financiële administratie, ICT)
(volledig) zelf te organiseren en te beheren (insourcen), waardoor de afhankelijkheid van externe
partners afneemt en de kwaliteit van genoemde functies juist toeneemt.

HRM/personeelsbeleid
Er zijn ruimere opties voor het voeren van een modern en volwaardig HR-beleid:
o Specifiek tot ontwikkeling gebrachte kwaliteiten van personeelsleden kunnen voor een grotere groep
scholen ter beschikking worden gesteld. Bijvoorbeeld: specialisten opleiden in de school, intern
begeleiders, gedragsspecialisten, specialisten meer- en hoogbegaafdheid etc..
o Doordat medewerkers een bestuursaanstelling hebben bij een groot bestuur, wordt de kans op
werkgelegenheid vanuit individueel perspectief vergroot.
o Door de grotere schaal ontstaan meer mogelijkheden voor mobiliteit tussen scholen, functies en
rollen.
o De variëteit, financiën en kwaliteit van professionaliseringsprogramma’s kunnen worden versterkt.
Hoofdlijnen van de nieuwe organisatie op basis van het onderzoek (diagnosefase)

Tijdens de diagnosefase is door alle betrokkenen binnen de regiegroep, de resonansgroepen, de werk- en
klankbordgroepen en het directieoverleg met veel enthousiasme gewerkt aan de opdrachten en vragen
naar aanleiding van het fusieonderzoek. Geen afwachtende houding, maar een positief kritische blik op de
kansen die een nieuwe organisatie kan bieden. Dit enthousiasme heeft iedereen in een ‘flow’ gebracht.
Zoals bekend staat of valt een fusieproces met de betrokkenheid en draagvlak van de belanghebbenden.
Deze ‘flow’ kan een belangrijke factor zijn bij de totstandkoming van een nieuwe organisatie.
Inhoudelijk heeft de diagnosefase een aantal richtinggevers opgeleverd m.b.t. de gestelde fusiemotieven:
 Bevordering van de kwaliteit van onderwijs en vergroting van de mogelijkheden om passend onderwijs
vorm te geven:
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o Door diverse werkgroepen is aangegeven dat de nieuwe organisatie veel meer ruimte biedt om de
aanwezige expertise breder in te zetten. Een gezamenlijk zorgloket draagt er toe bij dat alle
aanwezige expertise in beeld is en er snel en adequaat op (hulp)vragen vanuit de scholen gereageerd
kan worden. Experts kunnen hun kennis/vaardigheden op meerdere scholen inzetten, waardoor hun
expertise breder inzetbaar en zij ook hun vaardigheden in de praktijk op peil kunnen houden.
Daarnaast zijn er vanwege de omvang van de organisatie meer mogelijkheden om met en van elkaar
te leren. Het opzetten van een eigen academie is daarvan een voorbeeld.
o Een groter aanbod aan scholen met hun eigen expertise biedt de kans om aan vrijwel alle leerlingen
een passende plek te bieden. Waar nodig kunnen arrangementen/voorzieningen gezamenlijk
ingericht worden.
o De scholen behouden in principe hun eigen concept en denominatie. Daardoor is er sprake van een
gevarieerd palet aan scholen, hetgeen de keuzemogelijkheden voor ouders groot houdt. Indien
gewenst kunnen in de toekomst samenwerkingsscholen (openbaar en bijzonder onderwijs in één
school) ontstaan. Een identiteitscommissie zal zorgen voor borging van behoud van de identiteit van
scholen ;
o De werkgroep
innovatie heeft een groot aantal kansen aangereikt. Een aantal van deze
mogelijkheden (expertise, kennisdeling) sluit aan op de uitkomsten van de andere werkgroepen en
zijn derhalve goed realiseerbaar;
o Het bestuursakkoord bevat een aantal thema’s voor de komende jaren, waaronder aandacht voor
wetenschap, techniek en excellentie, doorontwikkelen van de ICT-mogelijkheden binnen het
onderwijs. Binnen de werkgroepen zijn kansen m.b.t. deze thema’s benoemd. Er is sprake van een
open houding voor deze veranderingen;
o Een grotere schaal biedt meer mogelijkheden tot het aanstellen van de benodigde specialisten (mede
in het kader van de functiemix).






De aanpak van de krimp, ook in relatie met de instandhoudings-, financierings- en huisvestingsvragen
van scholen:
o De werkgroep beheer heeft geadviseerd om beleid m.b.t. de krimp voor de nieuwe organisatie te
ontwikkelen. De regiegroep wil deze materie niet alleen aan de bestuurstafel bespreken, maar daarbij
de toezichthouders, directeuren en GMR nadrukkelijk betrekken.
o De Meerjaren onderhoudsplannen (MOP) worden geactualiseerd. Daarmee wordt een beeld
gegeven van de staat van onderhoud en toekomstige verplichtingen, hetgeen zeker gelet op de
doordecentralisatie van het onderhoud op 1-1-2015 van groot belang is. De plannen voor de
komende jaren voorzien in een groot aantal nieuwe gebouwen voor de scholen van Lima. Deze
zijn aangegeven in het zgn. Masterplan.
o De due diligence werkgroep heeft, rekening houdend met een leerlingendaling van ruim 15% in de
komende 4 jaren, m.b.t. formatie en huisvesting (materiële exploitatie en leegstand) voor 2014 en
de jaren daarna een serieuze verplichting vastgesteld. Er liggen grote kansen om deze verplichting
succesvol aan te gaan middels:
 het inrichten van een eigen vervangingspool in combinatie met de keuze Eigen Risico Drager te
worden.
 Een gestructureerde inzet van de middelen die de komende jaren vanuit het Nationaal Onderwijs
Akkoord en Herfstakkoord worden uitgekeerd.
 Een gezamenlijk vertrekbevorderend beleid te voeren, waarbij op termijn ruimte komt om nieuw
(jonger) personeel aan te stellen.
Professionalisering van het bestuurlijk handelen en van de bedrijfsvoering:
o Door de bestuurlijke fusie zijn er meer mogelijkheden om de aanwezige expertise breder in te zetten.
Dit geldt zowel op school- als op bestuursniveau. Dit leidt tevens tot een effectievere en efficiëntere
inzet van personeel.
o De mogelijkheden om activiteiten te insourcen zullen verkend worden. Criteria om dat verantwoord
te onderzoeken zijn geformuleerd. Een verkenning heeft opgeleverd dat insourcen in veel gevallen
een financieel voordeel oplevert, maar vooral een kwaliteitsverbetering inhoudt.
HRM/personeelsbeleid
o Met betrekking tot bestaande HRM-beleidsstukken is vastgesteld dat er veel overeenkomsten tussen
de twee organisaties bestaan m.b.t. personeelsbeleid. Uiteraard dienen deze beleidsstukken op
elkaar afgestemd te worden, waardoor er een nieuw beleid in de nieuwe organisatie gaat ontstaan.
Mobiliteitsbeleid, taakbeleid en doelgroepenbeleid (senioren) hebben daarbij prioriteit .
o Het inrichten van een eigen academie, het breder inzetten van expertise, het groter aantal scholen
met verschillende concepten bieden een grotere keuze- en ontwikkelmogelijkheden voor de
medewerkers.
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C.

Uitgangspunten,
(ontwerpfase)

richtinggevende

uitspraken

en

beleidsvoornemens

op

hoofdlijnen

Tijdens de ontwerpfase zijn de resultaten van de diagnosefase zoals vastgelegd in de intentieverklaring
door de diverse gremia verder uitgewerkt in uitgangspunten, richtinggevende uitspraken en
beleidsvoornemens. In een aantal gevallen is hierbij externe expertise ingeroepen. De beleidsvoornemens
zijn nadrukkelijk geformuleerd op hoofdlijnen vanuit de visie dat elke organisatie in beweging en aan
verandering onderhevig is en beleid de kans moet krijgen zich “werkende weg” te ontwikkelen. Naast de
(wettelijk) vastgelegde “inrichting” van de nieuwe organisatie zoals instemming, invloed en toezicht, zal er
samen gebouwd blijven worden aan de verdere inrichting van de nieuwe organisatie.
Inhoudelijk heeft de ontwerpfase een aantal uitgangspunten, richtinggevende uitspraken en
beleidsvoornemens opgeleverd m.b.t. de gestelde fusiemotieven. Deze zijn vastgelegd in het
Beslisdocument. Hier volgt een beknopte weergave:
 Bevordering van de kwaliteit van onderwijs en vergroting van de mogelijkheden om passend onderwijs
vorm te geven:
o Het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs binnen de gehele regio is de legitimatie en
autorisatie van de nieuwe organisatie.
o De scholen behouden in principe hun eigen concept en denominatie. Daardoor is er sprake van een
gevarieerd palet aan scholen, hetgeen de keuzemogelijkheden voor ouders groot houdt. Indien
gewenst kunnen in de toekomst samenwerkingsscholen (openbaar en bijzonder onderwijs in één
school) ontstaan. Een identiteitscommissie zal zorgen voor borging van behoud van de identiteit van
scholen.
o De gezamenlijke scholen bieden in het kader van Passend Onderwijs een dekkend
ondersteuningsaanbod voor alle aangemelde leerlingen.
o De ontwikkeling van Passend Onderwijs binnen het reguliere onderwijs bepaalt de legitimatie van
het Speciaal Basis onderwijs.
o De nieuwe organisatie voert zelf de regie op Passend Onderwijs. De samenwerkingsverbanden
Passend Onderwijs waarin de nieuwe organisatie participeert voeren slechts de wettelijke taken uit.
o Alle expertise die in de nieuwe organisatie aanwezig is, wordt ingezet ten behoeve van de gehele
organisatie. Een gezamenlijk zorgloket draagt er toe bij dat er snel en adequaat op (hulp)vragen
vanuit de scholen gereageerd kan worden. Experts kunnen hun kennis/vaardigheden op meerdere
scholen inzetten, waardoor zij tevens hun vaardigheden in de praktijk op peil houden. Daarnaast
wordt het “leren van en met elkaar” gestimuleerd. Het opzetten van een eigen academie is daarvan
een voorbeeld.
o De nieuwe organisatie heeft innovatie op alle terreinen als speerpunt. Ondernemen, experimenteren,
leren, (eigen) onderzoek, ontwikkeling zit in het DNA van de nieuwe organisatie met als doel het
onderwijs te verbeteren.


De aanpak van de krimp, ook in relatie met de instandhoudings-, financierings- en huisvestingsvragen
van scholen:
o Binnen de nieuwe organisatie wordt gestreefd naar kwalitatief, thuisnabij, hoogwaardig onderwijs.
o In de nieuwe organisatie wordt de kwaliteit van de scholen gedefinieerd door de totale prestatie van
een school “school bewijs je eigen kwaliteit”.
o Als meetinstrument hanteert de nieuwe organisatie de vier kwaliteitsdomeinen: onderwijskwaliteit,
personeel, betaalbaarheid en innovatie. Het kwadrant fungeert niet als breekijzer bij het in stand
houden of opheffen van scholen, maar als een tool om de kwaliteit van het onderwijs op een school
te bepalen. Niet het (teruglopend) aantal leerlingen maar de kwaliteit van het onderwijs, gemeten
op de vier pei(ij)lers legitimeert het voortbestaan van een school.
o Om de onderwijskwaliteit van een school te bepalen worden alle scholen langs de dezelfde meetlat
gelegd. Hierbij wordt rekening gehouden met speciale omstandigheden of de bijzondere situatie van
een school (context van de school). Mochten de resultaten aanleiding geven tot aanpassingen c.q.
verbeteringen dan kan de school rekenen op passende interventies.
o De nieuwe organisatie voelt zich onderdeel van de maatschappelijke omgeving.
Daarom wordt meegewerkt aan een goede spreiding van het onderwijs in onze regio vanuit een
breed perspectief en gericht op de toekomst.
o De meerjaren onderhoudsplannen (MOP) zijn geactualiseerd. Daarmee wordt een beeld gegeven van
de staat van onderhoud en toekomstige verplichtingen, hetgeen zeker gelet op de doordecentralisatie
van het onderhoud van groot belang is.
De conclusies van de NIBAG -rapporten moeten nog worden verwerkt in hoofdstuk 6 van het
“bestuurlijk beleidsplan m.b.t. leerlingendaling” waarbij voorop staat dat de nieuwe organisatie staat
voor de uitbouw en instandhouding van kwaliteit hoogwaardige schoolhuisvesting.
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o Bureau KroeseWevers heeft middels een meerjarenbegroting een serieuze verplichting vastgesteld.
Er liggen echter kansen om deze verplichting succesvol aan te gaan door middel van:










De financiële voordelen van ERD (Eigen risicodrager voor het Vervangingsfonds).
De inrichting van een vervangingspool zal kleinschalig gaan plaatsvinden. Dit heeft te maken met het
feit dat wij nauwelijks ‘eigen’ personeel ‘boventallig’ hebben. De verwachting is dat wij de komende
jaren gebruik kunnen blijven maken van de flexibele schil van leerkrachten. De Wet- werk en zekerheid
zorgt voor een goede afstemming tussen inzet en de factor tijd waarin mensen worden ingezet.
Op 7 april 2015 is de regeling bekostiging personeel PO 2015-2016 in de Staatscourant gepubliceerd.
De verhoging van de bekostiging personeel PO (o.a. gevolg van de NOA-middelen) voor het schooljaar
2015-2016 bedraagt voor de 3 organisaties samen € 309.000.
In het nationaal onderwijsakkoord is een verdere stijging van de bekostiging opgenomen. Deze
verwachte middelen (bestemd voor realisatie van het bestuursakkoord voor de sector primair
onderwijs) bedragen vanaf 2017 nog circa € 70 per leerling.
De synergievoordelen als gevolg van de fusie worden de komende tijd verder verkend. Een eerste
onderzoek is gericht op de inrichting van het bestuurskantoor en de uitbesteding van activiteiten (in/outsourcen). Dit onderzoek loopt momenteel en zal voor de zomervakantie 2015 afgerond zijn.
Uitgaande van de huidige kosten voor de administratiekantoren en de personele expertise op de
bestuurskantoren mag minimaal verwacht worden dat de herinrichting van de administratieve
organisatie een besparing van circa € 100.000 per jaar oplevert.
De leerlingendaling zal de komende jaren doorzetten. De huidige twee organisaties geven al enkele
jaren met succes uitvoering aan een actief vertrekbevorderend beleid. Dat beleid zal in de nieuwe
organisatie worden voortgezet.
Uitgangspunt is een sluitende begroting vanuit de stellige overtuiging dat dit kans van slagen heeft.

Saldo exploitatie meerjarenbegroting (zie
blz. 5 MJB)
Personele ruimte vervangingspool
voor boventallig personeel
Verhoging personele bekostiging
(Staatscourant 7 april 2015)
Verwachte verhoging bekostiging op
grond Onderwijsakkoord € 70 per lln.
Verwachte besparing administratie
In-/outsourcen
Centrale inkoop etc.
Efficiënte inrichting onderwijsaanbod
Voortzetting vertrekbevorderend beleid
Exploitatieresultaat nieuwe entiteit



2016
- 382.126

2017
- 813.737

2018
- 1.295.611

2019
- 1.701.055

309.000

301.000

292.500

285.389

100.000

100.000

100.000

100.000

p.m.

p.m.
+ 26.874

200.000
298.000

p.m.
p.m.
p.m.
+ 85.263

367.000
286.000

p.m.
p.m.
p.m.
- 250.111

367.000
275.000

p.m.
p.m.
p.m.
- 673.666

Professionalisering van het bestuurlijk handelen en van de bedrijfsvoering:
o Binnen de nieuwe organisatie (Praat scholen) wordt gewerkt met Raad van Toezichtmodel (two
tier) waarbij sprake is van een organieke scheiding tussen bestuur en toezicht.
o De Bestuursfilosofie (ruggengraat van de organisatie) is gebaseerd op de kenmerken van een
“professionele cultuur” zoals resultaatverantwoordelijkheid waarbij de verantwoordelijkheden zo laag
mogelijk in de organisatie worden neergelegd (subsidiariteitsbeginsel) en erkende ongelijkheid
(professionals zijn als mens gelijkwaardig maar als professional beschikt ieder over eigen
verschillenden kwaliteiten).
o Binnen de besturingsfilosofie werkt en handelt de nieuwe organisatie volgens de Code Goed Bestuur
van de PO -raad. Tevens conformeert de nieuwe organisatie zich aan de afspraken die gemaakt zijn
in het bestuursakkoord voor de sector Primair Onderwijs.
o De leiding van de nieuwe stichting wordt gevormd door een meerhoofdig College van Bestuur. Gezien
de krimp is de verwachting dat de omvang van het CvB zal afnemen. Een ontstane vacature hierin
zal niet als vanzelfsprekend worden herbezet.
o De nieuwe organisatie gaat werken met duaal schoolleiderschap. Dit wil zeggen dat de schoolleider
zowel onderwijskundig leider als “integraal” leider op de vier kwaliteitsdomeinen is. De schoolleiders
worden zoveel mogelijk “ontzorgd” door
het bestuurskantoor waardoor zij zich op hun kerntaken kunnen richten.
o De nieuwe organisatie streeft er naar een krachtig bestuurskantoor neer te zetten waardoor vanuit
kennis, deskundigheid en professionaliteit aan de lastendruk en de externe meet- en
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verantwoordingsvraag kan worden voldaan. Op dit moment vindt een onderzoek plaats naar de juiste
mate van in- en outsourcen d.w.z. welke diensten al dan niet worden uitgevoerd in eigen beheer.
Voor de zomervakantie is dit onderzoek afgerond.







HRM/personeelsbeleid
o De nieuwe organisatie kenmerkt zich door een platte organisatie. Eigenaarschap en professionele
ruimte zijn voorwaardelijke begrippen waarop gestuurd wordt (HRD).
Verantwoordelijkheden worden diep in de organisatie gelegd.
o Mobiliteitsbeleid, taakbeleid, doelgroepenbeleid (senioren) en vervanging- en verzuimbeleid hebben
op dit moment prioriteit. Gezien de grote overeenkomsten op het gebied van personeelsbeleid binnen
de 3 organisaties wordt het overige beleid op een later moment ingevuld.
o De nieuwe organisatie ontwikkelt een actief mobiliteitsbeleid waarbij gekeken wordt naar ieders
persoonlijke kwaliteiten in relatie tot het belang van de organisatie. Gezien het grote aantal scholen
en het brede scala aan onderwijsconcepten liggen er voor de medewerkers ruime
keuzemogelijkheden.
Binnen het te ontwikkelen mobiliteitsbeleid zal rekening worden gehouden met “zwaarwegende
persoonlijke voorkeuren” van medewerkers. Het kan immers voorkomen dat medewerkers niet van
school kunnen wisselen vanwege gewetensbezwaren (in het licht van de denominatie). Hierin zal de
medewerker op een nader te bepalen wijze tegemoet gekomen worden.
Voor nieuw te benoemen medewerkers geldt dat zij op alle scholen plaatsbaar dienen te zijn ongeacht
de denominatie zoals is vastgelegd in de statuten.
o Conform de CAO 2014-2015 (2016) zal werkdrukreductie een aandachtspunt zijn bij het invullen van
alle personeelsbeleid.
o De nieuwe organisatie wordt eigen risicodrager met betrekking tot vervangingen (ziekte en overig
verlof). Met het oog hierop wordt een eigen invalpool ingericht. Er worden afspraken gemaakt over
de condities waaronder de vervanging wordt ingezet. Deze afspraken zullen niet mogen leiden tot
extra werkdruk van het zittend personeel.
o In de nieuwe organisatie wordt intensief samengewerkt en staat leren van experts en leren van en
met elkaar centraal.
o In de nieuwe organisatie worden kennis en vaardigheden ingezet t.b.v. de gehele organisatie. Dit
biedt de medewerkers grote keuze- en ontwikkelmogelijkheden.
o In de nieuwe organisatie doen alle medewerkers er toe (professionele hiërarchie in plaats van
positionele hiërarchie). De overlegstructuur is hierop gebaseerd.
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7.2

Continuïteitsparagraaf

Ontwikkeling Financiering
De ontwikkeling van de financiering is in hoge mate afhankelijk van de instroom van kinderen op de scholen
van Lima. De leerlingaantallen zullen de komende jaren verder afnemen. Deze teruggang in leerlingen zal
wat betreft personele samenstelling (deels) worden gecompenseerd door natuurlijk verloop. In principe
zullen in de komende jaren geen vacatures ontstaan. De ontwikkelingen zullen nauwlettend in de gaten
worden gehouden. Inspelen op een veranderde omgeving vraagt om een bestuur dat snel en adequaat wil
en kan inspelen op deze veranderingen zonder dat de kernwaarden van de stichting in het geding komen.
Lima kijkt de toekomst met vertrouwen tegemoet, ondanks het besef dat de krimp veel impact zal hebben
(en al heeft) op alle geledingen binnen de stichting. Gezien de eerder genoemde mogelijk wetswijziging,
daar waar het gaat om het realiseren van een fusie, blijft het streven naar één organisatie. Tot die tijd is
het voornemen te komen tot een personele unie. Wij hopen deze omstreeks september klaar te hebben.
Meerjarenbegroting 2015-2017
In januari 2014 heeft stichting Lima de kalenderjaarbegroting 2015 vastgesteld. De concept meerjaren
begroting 2015-2019 is in het eerste kwartaal van 2015 opgesteld. Hierna staan de bedragen van de
begroting op stichtingsniveau voor de jaren 2014-2017 weergegeven, gebaseerd op:

De jaarrekening 2015;

De vastgestelde en goedgekeurde materiële begroting 2016;

De vastgestelde en goedgekeurde meerjaren begroting 2015-2019
Staat van baten en lasten, jaarrekening 2015 en meerjaren begroting 2016-2018
Omschrijving
Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

Jaarrekening
2015

Begroting (x € 1.000)
2016
2017

2018

9.054
26
103
9.183

8.608
13
46
8.667

8.289
13
39
8.341

8.064
13
39
8.116

8.102
239
419
832
9.594

7.525
236
534
667
8.962

7.375
234
526
635
8.769

7.174
231
518
612
8.534

Saldo baten en lasten

-/- 411

-/- 295

-/- 429

-/- 418

Resultaat

-/- 335

-/- 222

-/- 360

-/- 354

Saldo fin. baten en lasten

76

73

69

65

Baten
De komende jaren blijft het aantal leerlingen van stichting Lima afnemen. Dit heeft een negatief effect op
zowel de personele als de materiële lumpsum. De reguliere personele bekostiging is gebaseerd op de
leerlingenaantallen, de gewichten en de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van het onderwijzend
personeel per 1 oktober. De overige overheidsbijdragen (van de gemeente) worden constant
verondersteld. De afname van de overige baten wordt veroorzaakt door teruglopende bijdragen van
derden en – in mindere mate – overige baten. Het saldo van de financiële baten en lasten loopt terug
doordat de saldi op de spaarrekeningen de komende jaren teruglopen.
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Lasten
De personele lasten nemen de komende jaren af, in 2016 wordt aan personeel ruim € 780.000 minder
uitgegeven dan in 2013. Het zijn vooral lonen en salarissen die in omvang afnemen.
De afname van de afschrijvingslasten vloeit voort uit keuzes die stichting Lima maakt om te investeren in
hardware en leermiddelen. De huisvestingslasten, met name de dotatie voor meerjarig onderhoud, stijgt
flink in het meerjarenperspectief. De overige instellingslasten zijn leerling-afhankelijk opgenomen in de
meerjaren begroting. Dit betekent een daling van deze lasten bij een verdere afname van het aantal
leerlingen.
Balans, jaarrekening 2014 en meerjarenbegroting 2016-2018*
Omschrijving
ACTIVA
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal
PASSIVA
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal

Jaarrekening
2015

Begroting (x € 1.000)
2016
2017

2018

1.305
556
2.285
4.146

1.342
556
2.026
3.924

1.303
556
1.705
3.564

1.278
556
1.376
3.210

2.848
444
854
4.146

2.626
444
854
3.924

2.266
444
854
3.564

1.912
444
854
3.210

* doordat wordt afgerond op duizendtallen, kunnen afrondingsverschillen ontstaan

Activa
De MVA is gebaseerd op de geplande investeringen 2016 t/m 2018 op basis van de materiële begroting
2016 en de activastaat per 31-12-2015. In de begroting is verondersteld dat de vorderingen zich jaarlijks
rond een vergelijkbaar niveau bewegen. Onder andere de investeringen vertalen zich in een afname van
de liquide middelen. Beslissingen van stichting Lima liggen hieraan ten grondslag.
Passiva
De negatieve resultaten (zie de staat van baten en lasten) vinden hun weerslag in de omvang van het
eigen vermogen. De komende jaren neemt deze met € 936.000 af. In 2016 wordt mede hierdoor de
ondergrens van het weerstandsvermogen (10%) overschreden. In de begroting is aangenomen dat de
voorzieningen en kortlopende schulden op hoofdlijnen gelijk blijven aan het niveau van eind 2015.
Risicomanagement
In hoofdstuk zes (financiën) is reeds aandacht besteed aan het risicomanagement binnen de stichting als
onderdeel van het in control statement. Risicomanagement maakt integraal onderdeel uit van de
jaarlijkse planning en controlcyclus van stichting Lima.
7.3

Ontwikkelingen: te realiseren in 2016

Organisatie

In het najaar van 2015 hebben de fusiepartners de fusie effectrapportage (FER) ingediend.
Aan de hand hiervan heeft de minister besloten geen toestemming te geven voor de fusie. Op dat
moment heeft een van de partners besloten uit de onderhandelingen terug te treden.

Stichting Lima heeft het voornemen om alsnog een fusie aan te gaan met Reflexis (Openbaar
onderwijs). Doelstelling is om zsm de fusie af te ronden, dit is echter afhankelijk van de
ontwikkelingen ten aanzien van nieuwe wet en regelgeving.

De inrichting van een gezamenlijk bestuurskantoor en identieke administratieve processen heeft
prioriteit en is grotendeels al ingericht.
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